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Încheiat azi, 16 mai     2022   în şedinţa  extraordinară a Consiliului Local Cicârlău. 

 Sunt prezenti  la sedinta 7 consilieri locali . Lipsesc domni consilieri : Varga Adela , Bledea Ioan , 
Danciu Abraham Vasile Cristian, Dorca Nicolae , Cadar Gheorghe, Roman Dorel Ioan. Participă d-nul primar 
Sorin Lupse, 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.  Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui  de sedinta. 
2. Proiect  de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem inteligent de management local în 

Comuna Cicârlău, județul Maramureș” și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul 
Local. 

3.  Proiect de  hotărâre  pentru  modificarea HCL nr. 43/2017 privind aprobarea  modificării poziției 
indicatoarelor rutiere de intrare/ieșire în/din localitațile Cicârlău și Ilba, comuna Cicârlău, judetul 
Maramureș. 
  

Domnul primar – supune la vot ordinea de zi – 7 voturi pentru 
 Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui  
de sedinta. A fost propus domnul Dorca initial, dar a anuntat ca lipseste , domnul Frentiu urmeaza.   Se 
supune la vot  7 voturi pentru. 
Domnul primar – motivul principal pentru care   am convocat sedinta extraordinara a consiliului local este  
faptul ca incepand de azi, ora 10 se deschide linia de finantare pentru Sisteme inteligente de management 
local,  modernizarea  sistemelor de IT, calculatoare.     Finantarea se face in ordinea depunerii dosarelor , 
motiv pentru care   am convocat sedinta cu propunerea de aprobarea a depunerii proiectului. Vom schimba 
toata reteaua  de soft de la nivelul insitutiei, calculatoare, programe. Era si o componentă in program pentru  
un microbus electric , dar  acest lucru o sa-l mai  discutam. Finantarea  este total  eligibilă ,  daca vor fi 
cheltuieli  neprervazute , acestea vor fi de la bugetul local. Daca aveti  intrebari   referitoare la proiect , daca 
nu o sa-l supun la vot  7 voturi pentru . 
 Se trece la discutarea  punctului 3 -  Proiect de  hotărâre  pentru  modificarea HCL nr. 43/2017 privind 
aprobarea  modificării poziției indicatoarelor rutiere de intrare/ieșire în/din localitațile Cicârlău și Ilba, comuna 
Cicârlău, judetul Maramureș  
 Asa cum stiti  s-a mai incercat in anii trecuti  mutarea  tablelor de presemnalizare  a intravilanului, dar 
acuma solicitam modificarea hotărârii in sensul ca trebuie sa tinem cont de  procesul verbal  intocmit de cei 
de la drumuri si politia rutieră, unde exist amici diferente intre   km bornelor. Am  pregatit o adresa catre 
Ministerul Transporturilor   si am discutat  cu domnul Grindeanu cand a fost la inaugurarea podului de la 
Seini sa  ne sprijine in acest demers.  Este supus la vot proiectul 7 voturi pentru . 
 Ovidiu Balan -  solicita    sprijinul pentru   unele reparatii care sunt necesare la capela de la Ilba ,trebuie 
schimbata invelitoarea , deoarece  ploua in unele locuri , am dori  modificata  un pic terasa din fata , adica  s- 
marim un pic. 
Domnul primar – stim de problema , am alocat prin buget unele fonduri , o sa incepem demersurile. 
Liviu Pop -  de la Stamate in sus   nu se mai pune nimic pe  drum?  
 Domnul viceprimar – o sa vedem  

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