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PROCES  VERBAL 

 
 

Încheiat azi, 31 martie  2022   în şedinţa  ordinară a Consiliului Local Cicârlău. 
 Sunt prezenti 11 consilieri locali . Lipsesc consilierii locali Dorca Nicolae  si Roman Dorel 
Ioan. Participă d-nul primar Lupse Sorin, viceprimar Dănuț Nicolae, secretar  general al comunei 
Georgela Pop, consilierul personal al primarului – Herța Marius Nicolae.  
 Şedinţa este deschisă de primarul comunei care  da citire ordinii de zi :  
 

1. Prezentarea Raportului primarului privind  starea economico socială si de mediu a 
comunei Cicârlău si a Raportului privind  situatia gestionării bunurilor  pe anul 2021. 

2.  Prezentarea rapoartelor de activitate ale consilierilor locali pentru anul 2021 .  
3. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2022 . 
4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea vanzării   imobilului  identificat  prin nr. cadastral 

54628  Handalu Ilbei . 
5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea vanzării   imobilului  identificat  prin nr. cadastral 

54570  Handalu Ilbei.  
6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării imobilului identificat prin nr. cadastral 

54629 Handalu Ilbei . 
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistentă juridică 

pentru reprezentare în instantă.  
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității  PUZ ,, Reactualizarea Reglemetărilor 

tehnice de contruire în cadrul UTR M1, V1 si L3 ” . 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice. 
10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului si a numărului burselor scolare . 
11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării Planului de analiză si acoperire a 

riscurilor. 
12. Proiect de hotărâre privind   aprobarea schimbării detinatiei  Scolii Bârgău , din 

localitatea Bârgău, comuna Cicârlău. 
13. Proiect de hotărâre privind  modificarea   Statutului si  Regulamentului   de organizare si 

functionare a  Ocolului Silvic   Ardud RA .  
14.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  valorificării  ca masă lemnoasă pe picior prin 

licitatie a Partidei  22001483000220 P, UA 63. 
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentantilor consiliului local in comisia  de 

evaluare a secretarului general al comunei . 
16.  Diverse  

 
Domnul primar –  față de ordinea de zi propusă   propun  aprobarea suplimentării cu un proiect de 
hotărâre privind aprobarea  depunerii cererii de finanțare  si a devizului general  pentru realizarea 
obiectivului de investitii ,,Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitatea Handalu 
Ilbei, comuna Cicârlău, judetul Maramures ” si supune la vot ordinea de zi  -11 voturi pentru  
 Se dă cuvăntul presedintelui de sedinta  domnul Danciu Abraham Vasile Cristian care intrebă 
consilierii daca au obiectiuni  la procesele verbale anterioare. Nefiind obiectiuni  acestea se aprobă 
în forma prezentată.  
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi - Prezentarea Raportului primarului privind  
starea economico socială si de mediu a comunei Cicârlău si a Raportului privind  situatia 
gestionării bunurilor  pe anul 2021. 
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 Domnul primar   dă citire rapoartelor  . Acestea sunt incarcate si pe site-ul institutiei , unde pot fi 
consultate. 
 Se trece la dicutarea punctului 2 de pe ordinea de zi Prezentarea rapoartelor de activitate ale 
consilierilor locali pentru anul 2021 . 
 Secretar general al comunei – vă rog să va depuneti  rapoartele de activitate pentru a putea fi 
incarcate pe site-ul institutiei.  
 Se trece la discutarea punctului  3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind  rectificarea 
bugetului local pe anul 2022 . 
 Domnul primar -  având in vedere faptul că  Decizia AJFP nr.6/18.03.2022 privind repartizarea 
sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art.104, alin.2, lit.b-d din 
Legea educatiei nationale nr.1/2011, a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat; 
    Notificarea MIPE privind situatia platilor efectuate in urma cerererii de rambursare 
nr.1/20.10.2021 aferenta contractului de finantare nr.335/233t/11.08.2021 SMIS 144345 in cadrul  
proiectului” Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei-IT mobile, respectiv tablete, 
echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din 
invatamantul preuniversitar, Comuna Cicarlau, judetul Maramures. Am primit banii pentru  cererea 
de finantare cum s-au platit     tabletele si  echipamentele It  si propunerea compartimentului 
contabil  este : 
Buget local 

La partea de venituri: 
 suplimentarea bugetului de venituri cu suma de +498  mii lei, in trimestrul I al anului 

2022, la sectiunea functionare si dezvoltare, dupa cum urmeaza: 
 

 la indicator 420269  –       +  61 mii lei 

 la indicator 48020102 -    + 402 mii lei 

 la indicator 110202 -        +   28 mii lei 

 la indicator 420234 -        +     7 mii lei 
 
             La partea de cheltuieli: 

 Sectiunea functionare 
 

  Cap.5102 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +117 mii lei, suma repartizata 
astfel: la titlul I- cheltuieli de personal- suma de 95 mii lei respectiv la titlul II- bunuri si servicii- 
suma de 22 mii lei pentru asigurarea unor cheltuieli de intretinere si functionare  

  Cap.6502 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +28 mii lei, suma repartizata 
pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art.104, alin.2, lit.b-d din Legea educatiei nationale 
nr.1/2011, a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 

  Cap.6702 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +11 mii lei, suma repartizata 
pentru asigurarea cheltuielilor de functionare si intretinere ( iluminat) 

  Cap.6802 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +102 mii lei, suma repartizata 
astfel: suma de 95 mii lei pentru plata salariilor asistentilor personali si a indemnizatiilor lunare – 
contributia de 10% a unitatii administrativ-teritoriale respectiv suma de 7 mii lei pentru plata 
ajutoarelor cu incalzirea locuintei  

  Cap.7002 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +40 mii lei, suma repartizata 
pentru asigurarea unor cheltuieli de functionare( iluminat public stradal si camere supraveghere) 

  Cap.8002- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +12 mii lei, suma repartizata pentru 
asigurarea platilor aferente serviciilor de deszapezire  
 

 Sectiunea dezvoltare 
 
Cap.6502- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de + 2 mii lei, suma repartizata la 

titlul IX- active nefinanciare-  pentru realizarea obiectivului de investitii „Echipamente sanitare in 
scoli ”  

 
 Cap.8402- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de + 186 mii lei, suma repartizata la 

titlul IX- active nefinanciare-  pentru realizarea obiectivului de investitii „Drumul Maramuresului ” – 
cu suma de 5 mii lei, pentru obiectivul de investitii” Modernizare strada Nicolae Sabau’- cu suma 
de 141 mii lei respectiv pentru asigurarea cheltuieililor cu intocmirea proiectelor tehnice pentru 
modernizarea a 3 strazi din comuna- cu suma de 40 mii lei 
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Se modifica lista obiectivelor de investitii pentru anul 2022, dupa cum urmeaza: 
- Se introduce obiectiv nou” Drumul Maramuresului”- cu suma de 5 mii lei 
- Se introduce obiectiv nou” Intocmire PT pentru modernizarea a 3 strazi din comuna”- cu 

suma de 40 mii lei 
- Se suplimenteaza obiectivul „ Modernizare strada Nicolae Sabau” cu suma de 141 mii 

lei 
 
S-a completat  la salarii,  iluminatul public, la strada Nicolae Sabau, au intrat banii pentru  
ajutoarele pentru incalzirea locuintei. Am pregatit  patru strazi pentru documentatii tehnice pe strazi  
Nicolae Sabou, Turan partea care a mai ramas pana la  Mariana Bozântan , Căliman si Caprioarei.  
La strada Nicolae Sabou conform proiectului mai avem nevoie de 141 mii lei.  Pregatim proiectele , 
nu inseamna ca le vom si realiza  anul acesta, numai pentru  strada Nicolae Sabou , 342 metri 
liniari  ne costa 300 mii lei , cu avize, diriginte de santier. 
 Bledea Ioan  - se fac proiecte ?  daca  asfaltam strada Nicolae Sabou acum si nu introducem apa 
si canalizarea cand  vor venii  se va sparge. 
Liviu Pop – am inteles ca  daca nu ai utilitățile , apă si canalizare , nu poti asfalta . 
Domnul primar – din bugetul local se poate . Pe strada Negrutii   s-a incerca  introducerea 
conductelor , dar nu sau bagat. 
 Domnul primar – am solicitat atunci la  Vital să ne ajute , dar  cand au inceput lucrările  s-au 
incurcat unul pe altul si s-a ajuns la o intelegere intre contructor si Vital .  
 Liviu Pop – tevile su fost aduse pentru Valea Negrutii. 
  Domnul primar – da, au fost aduse doar cele portocalii pentru  canalizare , nu si cele pentru apă. 
 Liviu Pop- inseamna ca nu ne trebuie apă, se va sparge din nou. 
 Domnul primar -  ce puteam face in acel moment , să nu-l fi asfaltat? 
 Liviu Pop – renuntam la o stradă si băgăm  tevile de apă si canalizare si apoi asfaltam .  
 Domnul primar – le pregatim doar , nu insemna ca le si facem. Ca să bagam tevile de apa si 
canalizare ne  costa foarte mult, numai apa ar fi probabil undeva la 80 mii, canalizarea nu stiu. 
 Bledea Ioan –  tot atât. 
 Ardelean Viorel- pentru a introduce  tevile de apă si canalizare iti trebuie un proiect  nu?  La Ilba  
cum s-a procedat? 
 Domnul primar – nu pot să fac un proiect  si nu pot să-i justific oportunitatea, daca nu-l pot 
receptiona , sa-l pun in functiune. La Ilba   Vitalul s-a ocupat de tot. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 10 voturi pentru  , 1 impotrivă , domnul Bledea. 
 Se trece la discutarea  punctului 4 de pe ordinea de   zi  - Proiect de hotărâre  privind  aprobarea 
vanzării   imobilului  identificat  prin nr. cadastral 54628  Handalu Ilbei. 
 Domnul primar – asa cum stiti am facut demersurile pentru intabulare dezmembrarea  numerelor 
cadastrale de la Ipeg Handal, in vederea vanzării .   Este vorba de vanzarea  suprafetei de  3282 
lei   aferentă contructiilor.  Conform evaluării  pretul de pornire este  de 11.690 euro, fără TVA. 
Liviu  Pop  este de acord cu proiectele , dar  ar fi bine să fie in comisie si doi consilieri locali  
 Domnul primar  - eu n-am nimic impotrivă. Propun pe domnul Liviu si pe Ovidiu Balan. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre 11 voturi pentru . 
 Se trece la discutarea punctului  5 - Proiect de hotărâre  privind  aprobarea vanzării   imobilului  
identificat  prin nr. cadastral 54570  Handalu Ilbei-  cele  trei proiecte se leaga, este vorba despre 
al doilea teren  in suprafata  de  183 mp. Pretul de pornire este de  652 euro fara TVA. 
 Este supus la vot  proiectul de hotărâre- 11 voturi pentru . 
 Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi  proiect de hotărâre privind   vanzarea catre 
Pasca Gheorghe   a terenului in suprafată de  1287 mp, pretul de pornire este de   5457  euro, fără 
TVA. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre -11 voturi pentru. 
 Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de asistentă juridică pentru reprezentare în instantă. 
 Domnul primar -  este vorba despre procesele cu domnul Cozmuta, din pacate domnul avocat cu 
care aveam  incheiate contractele de asistenta juridica a decedat , motiv pentru care  am cautat un 
alt birou de avocatura care sa ne reprezinte. Este vorba despre doua dosare,  suma pentru fiecare 
contract este de  4000  lei. 
 Liviu Pop – noi platim , dar ne recuperam banii? 
 Domnul primarv- peste 10 mii de lei cheltuieli , putem sa-l executam silit. 



4 

 

 Simona Bozga – momentan are retineri de aproximativ 110 lei lunar. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre- 11 voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind prelungirea 
valabilității  PUZ ,, Reactualizarea Reglemetărilor tehnice de contruire în cadrul UTR M1, V1 si L3 
”. 
 Este vorba despre  PUZ-lui care s-a facut pentru zona industrială, valabilitatea lui a fost de cinci 
ani, motiv pentru care solicitam prelungirea acestuia pana la aprobarea PUG al comunei. 
 Ardelean Viorel-  PUG a ramas in aceasi formă? 
 Domnul primar –  acuma nu aprobam PUG , se prelungeste valabilitatea unui Plan Urbanistic 
Zonal. Cu privire la PUG a ramas in forma  care s-a aprobat. 
 Este supua la vot proiectul de hotărâre -11 voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
decontării transportului cadrelor didactice. 
 Domnul primar – este vorba despre decontarea pentru lunile decembrie 2021 , ianuarie  si 
februarie  2022  in suma de  7723 lei . 
 Balan Radu Ovidiu – înainte primeam  documentele pentru decontare   la proiect 
Domnul primar – exista la dosarul sedintei 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11  voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea 
cuantumului si a numărului burselor scolare. 
 Domnul primar -  conform situatiei trimise de la scoala  avem un total de  89 de burse  , care se 
impart pe mai multe categorii , astfel :  
 

BURSE 2021-2022 TOTAL  

BURSE PERFORMANTĂ  -500  lei  - 

BURSE MERIT -200 lei 50 

BURSE STUDIU -150 lei 2 

BURSE AJUTOR SOCIAL  -200 lei   Boală 3 

 Incadrati in 
grad de 
handicap 

3 

 Măsuri de 
protectie 
specială  

2 

 Ajutor social -
orfan 

1 

 Venituri mici  28 

Total                                                                                                               89  
 
 
Avem 50 de elevi cu burse de merit, am inceput de la 15,  valoarea minimă a burselor si a  
categoriilor  sunt stabilite prin hotărâre de guvern.  
Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11  voturi pentru 
 Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
actualizării Planului de analiză si acoperire a riscurilor. 
 Domnul primar-  anual aprobam actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11  voturi pentru 
Se trece la discutarea punctului  12 - Proiect de hotărâre privind   aprobarea schimbării destinatiei  
Scolii Bârgău , din localitatea Bârgău, comuna Cicârlău. 
Domnul primar -  conform legii putem să schimbam destinatia   cladirii scolilor fara avizul 
Ministerului Invatamantului, daca   nu a mai fost activitate   de peste 3 ani.  Dacă o să dorim să 
facem ceva   este bine sa fie schimbata destinatia in acte. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11  voturi pentru. 
Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi -  Proiect de hotărâre privind  modificarea   
Statutului si  Regulamentului   de organizare si functionare a  Ocolului Silvic   Ardud RA. 
 Domnul primar – este   vorba despre aprobarea aderarii comunei Mediesu Aurit satu mare la  
Ocolul Silvic Ardud RA. 
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Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11  voturi pentru. 
Se trece la discutarea punctului 14 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind  aprobarea  
valorificării  ca masă lemnoasă pe picior prin licitatie a Partidei  22001483000220 P, UA 63. 
 Domnul primar- Ocolul Ardud ne-a trimis spre aprobare   actul de punere in valoare a Partidei  
22001483000220 P, UA 63 pe specii , grupe pentru care au nevoie de aprobarea noastra. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11   voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului  15 de pe ordinea de zi -  Proiect de hotărâre privind desemnarea  
reprezentantilor consiliului local in comisia  de evaluare a secretarului general al comunei . 
Domnul primar – am propus pe domnii consilieri Cadar Gheorghe si Danciu Abraham Vasile 
Cristian. 
  Este supus la vot proiectul  de hotărâre - 11 voturi pentru   
 Se trece la  discutarea puntului  16 de pe ordinea de zi -  proiect de hotărâre privind ,Extinderea 
sistemului de distribuție gaze naturale în localitatea Handalu Ilbei, comuna Cicârlău, judetul 
Maramures ”. 
 Domnul primar –s-a deschis linie de finantare pentru  gaz, ar fi pacat să nu depun proiect  si 
pentru Handal. Valoarea este mare ,  proiectul  contine inclusiv bransamentele. Am discutat cu cei 
de la Delgaz sa vina si ei cu cota lor de cofinantare, o să depunem cererea de finantare si devizul 
aprobat,  nu stiu daca nu o să ne trebuiasca si SF. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11 voturi pentru  
Diverse  
 Domnul primar – am început  lucrările de primavara, am  asfaltat pe Handal 600 de metri liniari, 
decolmatări santuri, plombarile pe drumuri. 
 S-a depus   proiectul pentru materiale sanitare, urmează sa semnăm contractul de finanatare. 
 Balan Radu Ovidiu – multumeste pentru lista cu  executările silite. 
 Cadara Gheorghe -  intreba daca   o să fie sprijinită familia Heghedus,   a caror  gospodărie a fost 
afectata de un incendiu . 
 Domnul primar – da, le-am acordat prin  dispozitie suma de 5000 de lei. 
 Miclăus Maria -   cetatenii de la DN , de langa KM 15  solicita  să-i sprijinim cu decolmatarea 
santului.  
 Jurje Andrei -  daca se fac lucrări de decolmatare a vailor să nu se uite de  Valea  Merilor ,  de la 
pod catre calea ferata si la  familia  Ardelean pe Valea Teilor. 
 Frentiu Dorin  -  ar trebui intervenit un pic pe drumurile agricole, materialul din carieră al cui este. 
 Domnul primar – noi am frezat si l-am depozitat acolo. 
 Frentiu Dorin -     se depozitează gunoaie pe marginea văii de la casa parohială pana la capelă . 
Ar trebui urmariti  si sanctionati cine aruncă. 
 Domnul primar – o să verificam , avem camera . 
Bledea  Ioan – să se intervina un pic la locurile de joaca  
 Domnul primar – am intervenit,  le reparam deja 
 Bledea Ioan – pe valea Negrutii la familia Jiga a venit  coborât o bucaă din deal. La DE ar trebui 
intervenit să-si faca curatenie. 
 Domnul primar – au inceput deja. 
 Liviu Pop – care este  situatia lemnului pentru populatie. 
 Domnul primar -  urmează sa faca licitatie si  taierile sunt conform  amenajamentului silvic. Nu pot 
taia mai mult  decat este prevazut. 
 Domnul viceprimar – in luna decembrie au fost peste 300 de solicitărie pentru lemne. 
 Liviu Pop – se fac cereri , de catre oameni, care este mai departe procedura? 
 Domnul primar – noi vindem lemnele in rampa ,  noi centralizam cererile si le dam mai departe  
padurarilor.   Cererile sunt  vizate  pentru ei care si-au platit impozitul, mai departe este  treaba 
cetateanului.  
Liviu Pop – oamenii zic ca si-au depus cereri si nu i-a sunat nimeni. 
 Bledea Ioan – să li se spuna la oameni să ia legatura cu padurarii. 
Domnul primar -  noi vindem lemnele in rampa , nu le ducem acasa  cetatenilor, nu este treba 
noastra. De fiecare data  am facut anunturi in biserici ca sunt lemne. Anul trecut , in vara au fost 
atatea lemne de vanzare si nu au trebuit la nimeni, in decembrie nu  au ajuns. Este si pretul bun , 
fata de cum se vinde acum 
 Jurje Andrei –  cine are nevoie de lemne sa   se intereseze. 
 Liviu Pop -  ce faceti cu drumurile ? 
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 Domnul primar – asa cum v-am spus la Handal am asfaltat,  urmeaza sa plombam si sa facem 
reparatii. La Handal am incercat sa rezolvam problema cu dâlma, am bagat o teava pentru  
scurgerea apei, vedem ce se intampla. 
 Liviu Pop –am inteles ca faceti 1000 de metri pe Handal. 
 Domnul primar – la cum s-au scumpit toate atata ne-a ajuns. 
 Bledea Ioan -   s-a facut o lucrare de  trecere  la gaz  , sa se  repare ,  ar trebui intervenit la drum, 
să se  repare fisurile cu tratament dublubituminos. Pretul la lemne  este justificat , deoarece 
lemnele nu au  1 metru au doar 80 de cm. 
 

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

  
 

 
 

    PRESEDINTE DE SEDINTĂ               CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL                        
Danciu Abraham Vasile Cristian                                               COMUNEI CICÂRLĂU    
                                                                                                      Georgela POP  

 
  


