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PROCES  VERBAL 

 
Încheiat azi,  10 februarie  2022    în şedinţa ordinară a Consiliului Local Cicârlău, care se 

desfasoara in sala de sedinte a consiliului local  . 
 Sunt prezenti 12  consilieri. Participă fizic d-nul primar Lupse Sorin, viceprimar Dănuț Nicolae, 
secretar  general al comunei Georgela Pop, consilierul personal al primarului – Herța Marius Nicolae  
Lipseste motivat domnul consilier local Roman Ioan Dorel  . 
 Şedinţa este deschisă de primarul comunei care  dă citire ordinii de zi  

1. Proiect de hotărâre privind    alegerea presedintelui de sedinta . 
2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului local pe anul 2022  . 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cicârlău  la Programul privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în localități , în vederea realizării obiectivului de investiții ” Înstalare Stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Cicârlău, judetul Maramureș”  

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea preturilor de referință la masa lemnoasă pentru  anul  2022 
.  

5. Diverse  
 

Domnul primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre  privind  identificarea 

topografică  a unor strazi comunale . 

Este supusă la vot ordinea de zi – 12 voturi pentru  
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi  - Proiect de hotărâre privind   alegerea presedintelui de 

sedință. 
 Este propus si ales presedinte de sedinta  domnul Cadar Gheorghe si potential inlocuitor domnul 

Danciu Abraham Vasile Cristian .  
  Sunt prezenti la sedinta  domni Ilut Dumitru , Ilut gheorghe Radu si Stamate  Alexandru .Ilut gheorghe 

Radu  aduce la cunostiinta consiliului local Cicarlau, ca dupa topirea zăpezii strada Sub Coaste din Cicarlau 
arată  sub orice critica. S-a facut o rigolă acolo care nu-si are rostul , s-a  aplicat tratamentul dublubitumimos 
care  nu  a fost o solutie , decât pentru moment. Sntem platitori de impozite si noi, stim că avem obligatii si 
noi , dar si consiliul local este  obligat sa asigure cetățenilor  accesul la utilitati, in acest caz drum. Pe o 
distanta de 300 de metri sunt 46 de gropi, atâtea am numarat. 

 Domnul primar – stiu de aceasta problemă, o să încercăm împreună cu consiliul local sa gasim solutii   
si fonduri pentru  rezolvarea  situatiei, dar să stiti că în cazul dumneavoastră mai sunt încă si alti cetățeni ai 
comunei , care locuiesc pe străzi,  care se află în aceasi situatie. Am finalizat un proiect prin care am asfaltat  
mai multe străzi din comuna, am depus un proiect pentru asfaltare pe Anghel Saliny pentru mai multe străzi. 
Eu îmi doresc să găsim solutii pentru toate străzile.  Am discutat cu cei de la ARL , cu care ma colaborat in 
anii trecuti, daca  cu 200 mii lei  

( pe Handal) am făcut 800 metri, acum de abia o sa facem 600 metri. Nu putem să asfaltăm toate 
străzile  deodată, poate o să mai vină si alti cetățeni , care tot asa o să zică că-si platesc dările si au si ei 
drepturi, dar o să încercăm încet să  rezolvăm problemele tuturor. Rata de colectare a impozitelor si taxelor 
este de  50-60 %, dacă si-ar plăti toti obligatiile am putea face mai multe investitii. Imi propun să realizez un 
proiect care să cuprindă documentatiile tehnice pentru asfaltare pentru mai multe străzi , iar in momentul în 
care avem  linie de finantare deschisă să putem   depune proiecte. 

Liviu Pop – rata de colectare la Handal este de  29% si mergem in continuare pe asflatare, executivul ar 
trebui să facă ceva in acest sens. 

 Ilut Dumitru- cu reparatiile nu se rezolvă nimic, s-a mai reparat si inainte , dar  tot aici am ajuns.   
  Bledea Ioan -  s-a facut  lucrarea  cu tratamentul dublubituminos , care nu a fost viabilă, de la 

inceput,toată lumea isi doreste asfalt, confort. Sarea a afectat  in mare măsură drumurile din comună cu  
deszăpezirea. 

 Jurje Andrei -  tot asa pot veni cei de pe ulita Garii care au solicitat asfaltarea demult, sau  cei din Vii. 
 Stamate Alexandru- a fost o iarna cu multa zapadă, masinile de deszapezire au urcat , dar cele de la 

gunoi nu.  Când o sa-mi fie ridicat gunoiul iarna nu , vara , nu? 
 Marius Herta- am  avut o sesizare din partea celor de la Drusal  referitore la podetul de acces pe strada 

, care s-a remediat. Nu stim de ce  nu urcă. O să revenim cu adresă. 
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 Stamate Alexandru – dacă masinile  mari , care  mi-ai transportat   materialele pentru casa au putut 
urca , masinile de gunoi  nu cred ca nu pot urca. 

 Am adus gunoiul in sat , mai ca nu am fost bătut de o persoană care am inteles ca lucrează la primarie. 
 Bledea Ioan -   probabil ca l-ati depozitat la bloc. 
 Domnul primar  -   o să luăm din nou legatura cu ei, o să treca si iarna ,  o să mearga masina primariei 

sa coboare  gunoiul , dar noi nu suntem vinovati  ca Drusalul nu-si face treaba. Le-am facut sesizare si o s-o 
facem din nou. 

 Bledea Ioan – atâta timp cat cetateanul plateste taxa la noi , nouă ni se adresează  când are o 
problemă. 

 Domnul primar – dacă nu vine   masina Drusalului , cine este vinovat- primarul, dacă nu-I ridica gunoiul 
– primarul . 

 Liviu Pop - pe strada Talos , ca-i iarna , ca-i vară, aceeasi problemă este, la  Barla aceasi problema 
este. S-a adus de Ocol o masină de piatră , pe care vi s-a zi ca o puteti folosi , ati trimis acolo un 
buldoexcavator care a astupat santul .  

Se trece la discutarea punctului  2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului 
local pe anul 2022  . 

Domnul primar – dă citire proiectuui de buget  
 
 

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL PE ANUL 2022, din care: 8912 

VENITURI PROPRII , din incasari de impozite si taxe locale 1993 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , din care: 2191 

Cote defalcate din impozitul pe venit 1613 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

578 

Sume defalcate din TVA , din care: 2699 

Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii in 
invatamant, tichete gradinita, evidenta populatiei, finantarea drepturilor copiilor cu 

cerinte speciale, etc 
1354 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1345 

Subventii de la bugetul de stat 18 

EXCEDENT BUGET LOCAL 2011 

  

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL PE ANUL 2022, DIN CARE: 8912 

Autoritati executive 1874 

Cheltuieli de personal 1412 

Cheltuieli bunuri si servicii(intretinere si functionare) 297 

Investitii:    

Achizitie autoutilitara 165 

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 219 

Cheltuieli de personal 184 

Cheltuieli bunuri si servicii(intretinere si functionare) 35 

Politie locala 61 

Cheltuieli de personal 60 

Cheltuieli bunuri si servicii(intretinere si functionare) 1 

Protectie civila si protectia contra incendiilor  10 

COVID 5 

Invatamant 997 

Cheltuieli bunuri si servicii(intretinere si functionare) 218 

Burse elevi 110 
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Naveta cadre didactice 15 

Tichete gradinita 15 

Drepturi copii cu cerinte educationale speciale 14 

Lucrari de reparatii curente scoli 35 

Inlocuire acoperis scoala 2 Ilba 200 

Reparatii scoala Bargau+ garduri 70 

Investitii:    

Cresterea eficientei energetice gradinita Cicarlau AFM 250 

Echipamente sanitare scoli 10 

Achizitie 2 centrale scoli( Sc.1+Sc.2 Ilba) 60 

Sanatate 200 

Reabilitare dispensar uman 200 

Cultura, recreere si religie   

Camine culturale 247 

Cheltuieli de intretinere si functionare 17 

Inlocuire acoperis si izolatie tavan camin Cicarlau 100 

Evenimente culturale 30 

Investitii:    

Eficientizare energetica/modernizare camin Bargau AFM 100 

Sala Sport 112 

Cheltuieli de personal 72 

Cheltuieli de intretinere si functionare 10 

Reparatii curente sala sport 30 

Asistenta sociala in caz de invaliditate 1002 

Cheltuieli de personal asistenti personali 726 

Cheltuieli indemnizatii handicap 276 

Ajutor social 44 

Ajutor social sasaran 16 

Ajutoare de urgenta 10 

Ajutoare incalzire 18 

Iluminat public si electrificari rurale 245 

Consum iluminat public 50 

Reparatii si intretinere iluminat public 50 

Investitii:    

Eficientizare energetica iluminat public in comuna AFM 100 

Extindere si modernizare iluminat public 45 

Alimentare cu gaze naturale in localitati 370 

Investitii:    

Extindere retea gaz Ilba, Cicarlau, Bargau 370 

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 1956 

Intabulari 30 

Sistem supraveghere video comuna 50 

Reabilitare troite 30 

Amenajare spatii joaca Bargau 80 

Reabilitare capela Ilba+ Cicarlau 50 

Toaletare pomi 20 
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Amenajare parc central Cicarlau 200 

Amenajare centru civic Cicarlau 45 

Investitii:    

Actualizare PUG 83 

Retea apa Cicarlau- Vii 473 

Retea alimentare cu apa Cicarlau- A.S 250 

Put apa/bazin 430 

Reparatii retea canalizare Ilba 10 

Instalare statii de reincarcare electrica AFM 30 

Achizitie teren bazin apa 100 

Amenajare spatiu joaca Ilba 75 

Salubritate 330 

Transport gunoi menajer/taxa depozitare 330 

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 240 

Decolmatari/igienizari 100 

Deszapezire 130 

Indiguiri vai 10 

Agricultura, silvicultura 55 

Achizitie terenuri -zona turistica 55 

Drumuri si poduri 945 

Reparatii drumuri si strazi comunale 270 

Rigole carosabile 15 

Marcaje carosabile 20 

Refacere trotuare Ilba  50 

Semne circulatie 10 

Investitii:    

Asfaltare drum Nicoale Sabau 170 

Modernizare drumuri agricole 50 

Modernizare drum comunal 102 Handalu-Ilbei 200 

Modernizare str Turan 50 

Asfaltare drum Pompe 10 

Modernizare retea stradala de drumuri A.S 100 

  
  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R 

Buget 2021 

PREVEDERI 
ANUALE 

TOTAL  

TOTAL VENITURI BUGET activitati finantate din venituri proprii si subventii PE 
ANUL 2021, din care: 

100 

VENITURI PROPRII , din incasari de impozite si taxe locale 80 

Subventii de la bugetul de stat 0 

EXCEDENT  20 

TOTAL CHELTUIELI BUGET activitati finantate din venituri proprii si subventii  
PE ANUL 2021, DIN CARE: 

100 

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare   

Lucrari anexa gospodareasca 100 
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Domnul primar – pentru salarii s-au alocat fonduri până luna octombrie inclusiv, cu toate că legea ne 

obligă să asigurăm cu prioritate plata salariilor. La prima rectificare o să  suplimentam fondurile.  
Bledea Ioan  - la asistentii personali ? 
 Simona Bozga -pentru asistentii personali  avem fonduri pentru tot anul , pentru cei care sunt in 

plata acum , iar pentru indemnizatii doar până în luna octombrie  . O să mai alocăm bani pe parcursul anului.  
Mai avem  cota parte pe care o platim pentru Sasaran , care este in centru de ingrijire, iar obligatia este a 
noastră. 

 Bledea Ioan – legal , ordonatorul de credite trebuie să asigure integral plata salariilor  la aprobarea 
bugetului. 

 Sasaran este unul din cei care nu au platit niciodata  nimic , nici o taxa , dar noi trebuie să-i 
asiguram lui un camin. 

 Liviu Pop – nu  au rămas  niciodată neplătiti salariatii  
 Liviu Pop – la dispensar ce se face concret? 
 Domnul primar – acoperisul îl facem sigur, in interior o să vedem daca facem modificări. Doamna 

doctor  stomatolog are ceva probleme si  ne putem intelege greu cu ea,   se va face o  reapartamentare care 
va cuprinde exact suprafetele pe care le foloseste fiecare,  avem deschisă  linia bugetară. Domnul de la 
farmacie este deacord. O să vedem cum facem lucrarea. 

Dorca Nicolae – la sala de sport   ce  reprezintă sumele? 
 Domnul primar -  sunt cheltuieli de personal, cheltuieli de intretinere, reparatii. 
 Liviu Pop – se fac extinderi pentru iluminatul public ? 
 Domnul primar – am  deschis linie de finantare, deoarece avem depus  proiectul cu iluminatul  

public  si o sa avem cofinantare. Avem pusi bani  si pe extindere , dar o să vedem unde. 
 Avem depuse  6 proiecte   din fonduri nerambursabile , la care avem cofinatare. 
Referitor la gaz am avut pregatit  proiectul  pe strada Izvorului, dar ca urmare a modificării  legislatiei  

nu s-a mai putut realiza, din luna decembrie s-a  modificat din nou si vom putea face extinderile pe Izvorului, 
strada Valea Mare si pe  Pietrar in Bârgau. 

 Vom  amplasa  spatii de joaca pentru copii , la Bargau si Ilba, am alocat bani pentru capele  la 
Cicarlau si Ilba trebuiesc    realizate  reparatii. 

 După  aprobarea PUG vom famenaja  si la Cicarlau centrul civic .  
 Pe Anghel Saliny am depus proiectul pentru  extinderile  la apă, nu am primit până in prezent 

clarificari. 
 Trebuie să intervenim la canalizare la scoala  si gradinita  din Ilba. 
 Am alocat bani pentru  alimentare apă, poate reusim să   achizitionam un teren , sa facem un bazin 

de inmagazinare si  sa  impingem apa  de la put, in sus catre bazin, astfel am putea rezolva apa pentru 
aproximativ  200 de gospodării. 

 Bledea Ioan – daca noi facem reparatiile  la  capele, noi ar trebui sa luam taxa. 
 Dmnul primar – capelele sunt ale noastre, noi facem investitiile  mari, reparatiile. 
 Bledea –Parohiile iau doar banii, asa cum s-a intamplat la Ilba , cand au cerut o taxa exorbitantă, că 

era de altă religie. 
 Liviu Pop – la  deszapezire ne incadram? 
 Domnul primar – nu , am suplimentat si acolo. Am pus bani pentru achizitionare de terenuri si  

continuarea intabularilor, semne de circulatie si marcarea strazilor.  
 Am pus bani pentru  asfaltare  strada Pompelor 
 Liviu Pop – ne încadrăm? 
 Domnul primar – nu,  pe o distanta de  500 metri + 2 straturi asfalt , nu .Propun să lasam o linie de 

finantare deschisă si să alocăm banii pentru asfaltare strada Nicolae Sabău 170 mii . Daca   o sa ne mai  
intre bani o sa  mai punem. O sa  contractam un consultant să vedem cat ne costă , conform unui proiect. 

Liviu Pop -   din zona Vii incasam multi bani, s-au facut investitii, s-a largit strada Pompelor si  am 
ramas ca o asfaltam, dar nu este  o prioritate momentan. Putem sa asfaltam cu banii alocati o alta stradă.   
Eu sunt deacord sa asfaltam  strada Nicolae Sabău, dar să se facă si in Vii o stradă  Sunt 5 strazi adiacente, 
care coboară catre strada Vii,  nu sunt asfaltate si pe care s-ar putea turna asfalt. Pe strada Cimitirului nici 
nu se mai poate urca cu mortul. In Handalul Ilbei nivelul de colectare este de 29 % si  asfaltam si anul 
acesta. 

 Domnul Frentiu- banii la bugetul local nu vin numai din impozite si taxe locale, mai vin din TVA sau 
din impozitul pe salarii si la Handal  sunt  cetateni care lucrează si ne vin banii inapoi din  impozitul pe salarii. 
Nu putem să afirmam ca daca nu platesc nu trebuie sa facem. Trebuie sa facem cate ceva pentru toti. 

 Liviu Pop – eu nu sunt împotriva. Nu trebuia facut  de la inceput  strada Nicolae Sabău cu tratament 
dublubituminos , stiam că nu o sa țină. S-a făcut strada Pompelor si tot v-am  spus să se intervină că nu este 
bine,  mi-am curatat din  banii mei santul si teava  despre care am tot vorbit a fost sparta si nu s-a facut 
nimic. 

Domnul primar – nu a fost prinsă in proiect.Le-am face toate , toate le-am asflata. Am depus pe 
fonduri  inca sase pentru asfaltare , avem cofinantari mari la priecte, in functie de   fonduri le vom face. 
Domnu Liviu , cu dumneavoastră am fost , când am făcut strada Vii să vedem cum  s-a făcut în alte părti. 
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 În urma unor discutii avute cu cetățenii de la Ilba si cu copiii, acestia nu au unde să se joace sau 
unde să se intalnească. Am putea sa facem un parc in   curtea scolii nr. 2 de la Ilba, sa delimitam curtea, iar 
în partea cu anexele să facem un spatiu de joacă frumos. 

Jurje Andrei- dacă te legi de copii , sar părintii ca nu au unde să se întâlneasca. 
 Jurje Andrei- pe Handal avem pusi banii? 
 Domnul primar – da, o să continuăm cu asfaltarea 
 Bledea Ioan – cand v-ati gandit să luati 170 mii pentru strada Nicolae Sabău, v-ati gandit pentru 

asfaltare sau pentru  structura, ca strada nu are fundatie. 
Domnul primar -  în momentul în care   proiectantul va veni pe drum  , va da Solutia 
 Bledea Ioan – faceti proiect sau doar asfaltare 
 Domnul primar - proiect 
 Frentiu Dorin – ce parte se asfaltează, partea de jos  au partea de sus, la Handal ? 
 Domnul primar – partea de sus , partea de jos  o vom face ulterior  . 
 Georgela Pop – in partea de jos avem niste probleme cu suprapuneri din partea  cetățenilor si nu 

este intabulat drumul. Până  nu se rezolvă  ca oamenii să se retragă, nu putem să depum documentatia. 
 Frentiu Dorin  - proiectul de buget trebuia discutat inainte, trebuia  discutat cu comisia de buget 

finante, nu discutat la Corodan.  Din punctul meu de vedere Scoala 2 de la Ilba nu este o prioritate, s-a tot 
investit acolo, trebuia asfaltată toată strada Handalului. 

 Domnul primar – nu am stiut ca nu  ne putem intâlni , s-a intocmit anul trecut planul de achizitii, vi s-
a cerut sa faceti propuneri, proiectul de buget a fost afisat  si adus la cunostiintă publică, conform 
prevederilor legale. La scoala Ilba , localul 2 ,  plouă în scoală, de aceea am alocat bani. 

 Liviu Pop – trebuie facut ceva cu datornicii, trebuie mers pe teren. Am cerut la Mirela sa-mi dea listă 
cu datornicii. 

  Domnul Frentiu – am lista  cu datornicii din Ilba si Handal , eu pot discuta cu ei la cabinet. 
  Ovidiu Balan -  si eu am primit o astfel de lista, trebuie facut ceva cu datornicii , trebuie constrânsi.  
Varga Adela – si eu vreau  
 Ilut Gheorghe Radu  -   referitor la strada Nicolae Sabău, numele lui Nicolae Sabău este   

emblematic pentru Cicarlau,  reprezintă Cicârlău, dacă se va face  o lucrare de asfaltare să se facă înt-un 
mod rezonabil. 

Georgela Pop – trebuie să stiti că  strada Nicolae Sabău nu s-a putut intabula ,deoarece  sunt unele 
documentatii ale oamenilor, inclusiv ale domnului Nicolae Sabou, care se suprapun pe drum. Până nu s-au 
facut  repozitionarile nu s-a putut intabula . In documentatia aferenta proiectului   suplimentar de pe ordinea 
de zi  o sa vedeti ca este vorba  despre trei străzi , doua dintre ele  au fost cu probleme , trebuind facute 
repozitionari .   

 Domnul Cadar Gheorghe – multumeste domnilor Ilut pentru prezenta la sedinta consiliului local , 
interesul nostru este să venim în sprijinul cetățenilor . 

 Nemaifiind alte discutii legate  de proiectul bugetului local ,  este supus la vot proiectul de hotărâre  - 
12 voturi pentru.  

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării comunei Cicârlău  la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități , în vederea realizării obiectivului 
de investiții ” Înstalare Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Cicârlău, judetul Maramureș” 
. 

 Domnul primar propunem amplasarea  a trei statii de reancarcare a masinilor electrice, doua in 
Cicarlau si una la Ilba.  Am alocat doar 30 mii sa avem linie de finantare. 

 Alina Buda- este eligibilă proiectarea, achizitia statiei, montajul, SF, consultanta ,185 mii de lei/ 
statie ,iar partea de  infrastructură, 2 parcari, marcaje , bransament din bugetul local. 

Jurje Andrei – cine plateste curentul? 
Alina Buda -  2 ani noi , dupa care se poate stabili o taxă. 
Varga Adela – unde se vor amplasa? 
 Domnul primar – o statie  in parcarea de la peninsulă, la DE,  terenul este al nostru, una in parcarea 

primariei si una la Ilba,   lângă Scoala 2. 
 Jurje Andrei – la penisulă , îsi lasa masina , ce face o ora, doua , trei cat se incarcă? 
 Frentiu Dorin  - sunt statii performante , se urmăreste montarea  lor pe toate drumurile publice. 
 Bledea Ioan -  statia de la Pompe nu-si are rostul , este o zonă aglomerată, din 233 mii  neeligibil se 

poate găsi o alta locatie. Cu privire la  parcarea primariei este  bine. 
Domnul primar – rectific, m-a incurcat , este vorba despre parcarea de la SPCLEP. 
 Dorca Nicolae – dacă  ai masină electrică e problema ta unde ti-o incarci. 
 Bledea Ioan – masinile electrice se incarca si la priza. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre -  12 voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului 4- Proiect de hotărâre  privind aprobarea preturilor de referință la 

masa lemnoasă pentru  anul  2022. 
Domnul primar – sunt preturile prupuse de Ocolul Ardud , in functie de  gradul de accesibilitate,  

specii. 
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 Este supus la vot proiectul de hotărâre- 12 voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi - proiect de hotărâre  privind  identificarea 

topografica  a unor strazi comunale , Nicolae Sabău, Zorilor si Trandafirilor.  

 Georgela Pop – s-a reusit să se faca repozitionările  pe strada Trandafirilor, pe strada Nicolae Sabău o 

parte , a mai rămas  terenul Asociatiei Comunelor. 

 Este supus la vot proiectul de hotărâre- 12 voturi pentru . 

 Diverse 

Domnul primar – am avut o discutie cu cei de la Videli, cu pescaria  de la DE ,   care doresc să se 

reautorizeze. Cu privire la gazul de la Ilba , s-a dat drumul la gaz , urmează sa facem predarea. 

 Cei de la Print Masters doresc si ei să – și extindă  constructiile. In luna martie începe recesământul 

populatiei si locuintelor ,  va fi o perioada dedicată autorecenzarii sau prin recenzor asistat, desemnat de 

primarie, care  vor ajuta oamenii   la  completarea formularelor.  

 Varga Adela – pe strada  Pinilor din Handal s-a facut deszapezirea, dar s-a astupat santul care a fost 

făcut de către  noi. Nu se poate face nimic cu Pompele de  la Ilba ? canalizarea lor a stricat toate fantanile 

din zona.  

 Domnul primar – am discutat cu reprezentantii firmei care se ocupa de insolventa  si au zis ca ar exista 

o lista cu obiective care ar putea fi scoase la vanzare. 

 Frentiu Dorin – vor mai sta mult si bine in insolventă.  

 Varga Adela – Scoala de la Bargau ce destinatie va primi? 

 Domnul primar – nu stim , veniti cu idei. Cand  se va deschide o linie  de finantare   , vom  face proiect. 

 Jurje Andrei – la fel si Scoala din Handal 

 Bledea Ioan -  centru de  zi 

 Dorca Nicolae – cum s-a facut în Vii. 

 Liviu Pop – la începutul mandatului a-ti zis  să ne dezbrăcăm de culoarea politică si să tragem toti la 

acelasi car , pentru a rezolva  interesele comunității.  Nu cred că am fost contra intereselor si nu am fost 

contra dezvoltării. Am auzit o vorbă  aseară, eu nu sunt un ,, lingău”, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. 

 Ardelean Viorel - despre ce este vorba  

Liviu Pop – stiu ce s-a discutat si cine a zis.  Bugetul trebuie discutat  cu comisia, ne-am intâlnit ieri  

dupămasă si nu a-ti zis nimic . În sistemul ăsta de socializare  vorbeste lumea despre ciubucarii din primarie, 

cine sunt. De ce nu se ia atitudine ? 

 Domnul primar – nu stiu 

 Georgela Pop – ar trebui să ne uităm si la cine  vorbeste , cine face afirmatiile. Cine nu se simte nu intră 

în polemici . 

 Liviu Pop – am solicitat de două luni  două becuri in Vii, pe strada Vintului, la Suciu Marius, cum trebuie 

sa procedăm , le cumpărăm noi?  

 Domnul primar – ă să facem solicitare  pentru   o verificare  pe toată comuna. 

 Bledea Ioan – astept răspuns  la lucrările de pe păsuni, să se facă informarea  cu privire la impozitele 

colectate pe anul  2021  si să se regleze iluminatul stradal. 

 Domnul viceprimar – aici aveti dosarele cu păsunile , le puteti studia. 

 Domnul primar – am facut informarea cu privire la  impozite anul trecut în octombrie , noiembrie , nu stiu 

exact . 

Liviu Pop  - da, s-a facut  

 Bledea Ioan – probabil am lipsit de la sedintă. 

 Bledea Ioan-  să vă uitati cat s-au degradat drumurile de la sare, în momentul în care s-a facut 

deszăpezirea trebuia să se facă si o  iesire catre  santuri să se poată scurge apa. 

 Danciu  Abraham Vasile Cristian  -  daca au venit facturile la energie si gaze , a-ti văzut probabil  cat s-

au scumpit. In luna martie pe AFM  se deschide o linie de finantare pentru pompe de căldură, fotovoltaice , 

ar putea fi o variantă pentru incalzirea clădirilor publice. 

Domnul primar – urmarim  îndeaproape deschiderea liniilor de finantare. Sunt mari cheltuielile cu 

iluminatul public  stradal. 

 Jurje Andrei – aseara ne-am intalnit la Corodan pentru a discuta bugetul,  nu  cred ca este interzis  să 

ne întâlnim, toti am primit de trei patru zile  proiectul de buget si s-a putut discuta dacă s-a dorit .  

 Dorca Nicolae - trebuie intervenit pe drumurile comunale , dupa topirea zăpezii  este nevoie de reparatii.  

Când s-a facut drumul din Vii a fost bun , acuma venim dupa  nu stiu cati ani să zicem ca nu este bun.  Daca 

s-a consemnat in procesul verbal asa s-a zis. 

 Bledea Ioan – pe strada Nicolae Sabău gropile au apărut după sase luni.   
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 Ovidiu Bălan – o informare  cu privire la gradul de incasare, lista cu  executările silite făcute de institutie  

.   Am luat de la Mirela  lista cu  datornicii si m-am  mirat cand am vazut cine sunt acestia. Tot aud in fiecare 

sedinta despre firma Ilnic, cine  este , să vina să schimbe  un bec,două becuri,  nu se poate face  contract cu  

altcineva? 

 Domnul primar – colaborarea nostră cu firma Ilnic  este  foarte buna,  la solicitări vin intotdeauna, 

inclusiv duminica, dar trebuie să stiti ca nu se pot chema de fiecare dată cand se arde un bec,    periodic fac   

cate o revizie la solicitarea noastra. 

 Liviu Pop – adică intervin când se face adresă  

 Ardelean Viorel-  cu privire la proiectul de buget ar fi bine să ne întâlnim înainte , să  discutam. 

 Frentiu Dorin  - s-a  trimis propunerea de anul trecut.  

 Georgela Pop – fiecare comisie     pe domeniu este convocată  de presedinte, pentru discutarea 

proiectelor,   vin  de la  7
30 

 de fiecare data si sunt prezenti   doi trei consilieri .  Faceti convocare si pentru 

orice nelamurire vă stăm la dispozitie.  

 Domnul primar -  urmează să tipărim Gazeta de Cicârlău,  i-am  contactat pe cei de la   Tech Tex , să 

contribuie si ei , iar în gazetă să fie promovati. Avem nevoie de o poză de grup a consiliului si primarie   pe 

care s-o punem in Gazetă. 

 
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi sedinta ordinară a consiliului local se declară  inchisa. 
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