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PROCES  VERBAL 

 
Încheiat azi,  24 februarie  2022   în şedinţa  extraordinară a Consiliului Local Cicârlău, care 

se desfasoara in sistem online . 
 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 si domnul presedinte de sedintă Cădar Gheorghe.  Lipseste domnul consilier local 
Roman Ioan Dorel . 
 Şedinţa este deschisă de primarul comunei care  da citire ordinii de zi  

 
1. Proiect de hotărâre privind   modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local  

nr.84/23.12.2020 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” 

Este supusă la vot ordinea de zi – 12 voturi pentru  
Domnul presedinte Cădar Gheorghe  dă cuvântul domnului primar pentru discutarea proiectului 

de hotărâre de pe ordinea de zi. 
 Domnul primar -  asa cum stiti am aprobat in decembrie  2020  implementarea proiectului privind  
"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”. Scoala Gimnazială Cicârlău prin Consiliul Judetan  Maramures a depus si ea un 
proiect in acest sens.   Am demarat achizitia  cu clauză suspensivă , dar am primit solicitare de 
clarificări  si  am fost solicitati  de POIM să scoatem scoala de la finantare. Valoarea proectului   la 
depunerea cererii de finntare a fost mare ,   dar noi o să plătim foarte putin , deoarece  sunt 
eligibile chletuielile aproape 100%. 
 Liviu Pop – sunt deacord cu proiectul , dar  acelasi proiect l-a depus si scoala? 
Domnul primar- noi am depus in numele scolii, iar scoala , pe baza unui protocol a depus prin 
consiliul judetean. 
 Liviu Pop eu am inteles ca a depus scoala. 
Domnul primar  si noi   si scoala prin consiliul judetean.   
Domnul primar – în 2020 , in plină pandemie toate materialele  erau foarte scumpe , acum se 
actualizează  valoarea proiectului si a indicatorilor tehnico economici, dar  a crescut valoarea 
pentru publicitate. Cu  toate acestea asa cum v-am mai zis,   cofinantarea noastră va fi foarte mică. 
Noi am finalizat si licitatia ,  dacă primim finantare tot achizitionăm  produsele .  

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