
1 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 
COMUNA CICÂRLĂU 

CONSILIUL LOCAL CICARLAU  
CIF 3627374 

Cicârlău, str. Unirii, nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 
e-mail: contact@primariacicarlau.ro; web: www.primariacicarlau.ro 

 
PROCES  VERBAL 

 
Încheiat azi,  14 martie    2022   în şedinţa  extraordinară a Consiliului Local Cicârlău, care 

se desfasoara in sistem online . 
 Sunt prezenti 10  consilieri. Participă fizic d-nul primar Lupse Sorin, viceprimar Dănuț 
Nicolae, secretar  general al comunei Georgela Pop, consilierul personal al primarului – Herța 
Marius Nicolae si domnul presedinte de sedintă Cădar Gheorghe. Nu sunt prezenti la sedinta Jurje 
Andrei Razvan si Varga Rodica Adela .  Lipseste motivat domnul consilier local Roman Ioan Dorel   
 Şedinţa este deschisă de primarul comunei care  da citire ordinii de zi  

1. Proiect de hotărâre privind   alegerea presedintelui de sedință . 
2. Proiect de hotărâre  privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local  nr. 21/2022 pentru  

modificarea si completarea  Hotărârii Consiliului Local  nr.  84/2020 privind aprobarea 
implementarii proiectului "Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu 
echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  
precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea 
coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău, Județul Maramureș”. 

3.  Proiect de hotărâre privind  identificarea topografica a unui imobil.   
 

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

aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de  Contractul  de prestări  servicii nr.  

5347/09.09.2021  pentru asigurarea   transportului elevilor Scolii Gimnaziale Cicârlău pe perioada 

cursurilor scolare  a anului școlar 2021-2022  

Este supusă la vot ordinea de zi – 10 voturi pentru  
 Se treca la punctul 1 de pe ordinea de zi  - Proiect de hotărâre privind   alegerea presedintelui 

de sedință. 
 Domnul primar – pentru luna martie   domnul consilier local  Danciu Abraham Vasile Cristian   

este propus  presedinte de sedinta . Domnul Danut potential inlocuitor  
Domnul presedinte  dă cuvântul domnului primar pentru discutarea proiectului de hotărâre  

privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local  nr. 21/2022 pentru  modificarea si completarea  
Hotărârii Consiliului Local  nr.  84/2020 privind aprobarea implementarii proiectului "Dotarea 
unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști 
de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a 
preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău, Județul Maramureș”. 

 Domnul primar- asa cum stiti am aprobat implementarea acestui proiect, am modificat in 24 
februarie   prima hotărâre ca urmare a solicitării de clarificari, acum am primit alta solicitare  de 
clarificari care prevede  pe langa alte  măsuri , modificarea  HCL  21/2022  astfe incat  valoarea 
indicatorilor  economici  ( echipamnet /dotări)  sa fie in corelare cu valoarea mentionată în cererea 
de finantare, sectiunea Buget  193.175,12 lei + TVA.   

Este supus la vot proiectul de hotărâre  -10voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind  identificarea 

topografica a unui imobil.   
 Georgela POP- este vorba despre strada Handalului din Ilba portiunea pana la pod  , care   nu 

am putut s-o depunem deoarece au fost suprapuneri peste  drum ale cetatenilor.  
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 10 voturi pentru 
 Se treca la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi  aprobarea actului aditional nr. 1 la 

contractul de  Contractul  de prestări  servicii nr.  5347/09.09.2021  pentru asigurarea   
transportului elevilor Scolii Gimnaziale Cicârlău pe perioada cursurilor scolare  a anului școlar 
2021-2022. 

 Domnul primar – asa cum stiti am avut aprobat un contract pentru transportul elevilor pe 
parioada  pandemiei si a stării de alertă, care  s-a terminat , dar ca urmare a solicitării scolii   este 
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nevoie   in continuare   , până la sfarsitul anului scolar  de acest serviciu, deoarece microbuzul 
scolar nu reuseste sa  cuprindă toate   traseele sa-i aducape copii la scoala. 

 Este supus la vot proiectul de hotărâre- 10 voturi pentru  
  Domnul primar – avem o oportunitate sa depunem un proiect pe fonduri europene pentru 

alimentarea cu gaz a localității Handalu Ilbei. Nu stiu cata finantare o sa avem ,  am solicitat să   se 
depuna la  Del Gaz sa vedem la cat o sa se ridice  devizul   de lucrări . În prima fază se depune 
devizul  si cererea de finantare  fără alte costuri. Ar fi pacat sa nu profitam  si sa nu depunem 
pentru finantare. Pe valea handalului avem pan intr-un loc  trasa retaua  , de acolo s-ar continua 
pe Handal.  

 Domnul primar – avem deja 4 proiecte depuse pe Anghel Saliny   si  nu   stim nimic  
deocamdată despre finantare.â 

 Liviu Pop – este o retea mare care se poate face  doar pe fonduri, mai sunt si stradute in 
Cicârlău si Bargau care nu   au gaz. 

 Dorca Nicolae- dacă  nu  va fi viabilă acolo am putea face pe strazi.  
 Domnul primar – o să facem demersuri si o să va prezentăm   devizul să vedem cat ar costa . 

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

  
 

 
 

          PRESEDINTE DE SEDINTĂ               CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL            
              COMUNEI CICÂRLĂU    
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