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PROCES  VERBAL 
 

 
Încheiat azi, 28 aprilie   2022   în şedinţa  ordinară a Consiliului Local Cicârlău. 

 Sunt prezenti fizic  11 consilieri locali , domnu Liviu Pop a solicitat participarea  la sedinta in 
sistem online. Lipsește consilierul  local Roman Dorel Ioan. Participă d-nul viceprimar Dănuț 
Nicolae, secretar  general al comunei Georgela Pop, consilierul personal al primarului – Herța 
Marius Nicolae, Alina Buda si Camellia Pop . Domnul primar lipseste , fiind plecat la  CNI Bucuresti  
pentru completarea documentatiei referitoare la   proiectele cu Valea Porcului   si Talea Teilor. 
 Şedinţa este deschisă de viceprimarul comunei care  da citire ordinii de zi :  

1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui  de sedinta 
2. Proiect  de hotărâre privind   rectificarea bugetului local 
3. Diverse  

 
Domnul viceprimar –  față de ordinea de zi propusă   propun  aprobarea suplimentării ordinii de zi   
cu:  Proiect privind aprobarea obiectivului de investitii ,, Modernizare si asfaltare strada Nicolae 
Sabău din localitatea Cicârlău, judetul Maramures” 
Proiect privind neaprobarea  modificării tarifelor de colectare a deșeurilor municipale din cadrul 
Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 – Sârbi 
Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din evidenta analitica a createlor fiscale pentru care 
s- a împlinit termenul de prescriptie. si supune la vot ordinea de zi  - 11 voturi pentru  
 Sunt  intrebati consilierii locali dca au obiectiuni  la procesul verbal anterior . Nefiind obiectiuni  
acestea se aprobă în forma prezentată.  
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind alegerea 
presedintelui  de sedinta. 
 A fost propus si ales presedinte domnul consilier local Danut Nicolae care conduce lucrările 
sedintei. 11 voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului  2  de pe ordinea de zi - Proiect  de hotărâre privind   rectificarea 
bugetului local. 
Buget local 

La partea de venituri: 
 suplimentarea bugetului de venituri cu suma de +188  mii lei, in trimestrul II 

al anului 2022, la sectiunea functionare, dupa cum urmeaza: 

 la indicator 360250  –       +  188 mii lei 

 
             La partea de cheltuieli: 

 Sectiunea functionare 

Cap.5102 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de + 80 mii lei, suma repartizata astfel: 
la titlul I- cheltuieli de personal- suma de 40 mii lei respectiv la titlul II- bunuri si servicii- suma de 
40 mii lei pentru asigurarea unor cheltuieli de intretinere si functionare  

Cap.5402 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +8 mii lei, suma repartizata pentru 
asigurarea cheltuielilor de functionare si intretinere ( utilitati spclep) 

Cap.6702 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +5 mii lei, suma repartizata pentru 
asigurarea cheltuielilor de functionare si intretinere ( utilitati camin si sala sport) 

Cap.6802 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +10 mii lei, suma repartizata pentru 
plata ajutoarelor in caz de urgenta  
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       Cap.8402- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de + 85 mii lei, suma repartizata la titlul 
II- reparatii curente -  pentru asigurarea cheltuielilor de reparatii si intretinere drumuri si strazi 
comunale respectiv rigole carosabile. 
Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11 voturi pentru . 
Se trece  la discutarea punctului  3 de pe ordinea de zi -  Proiect privind aprobarea obiectivului de 
investitii ,, Modernizare si asfaltare strada Nicolae Sabău din localitatea Cicârlău, judetul 
Maramures”. 
 Domnul viceprimar – am aprobat prin buget, ulterior la rectificare  fondurile pentru realizarea   
obiectivului de investitii , avem devizul general  si proiectul intocmit , supunem aprobării    
realizărea obiectivului de investitii ,, Modernizare si asfaltare strada Nicolae Sabău din localitatea 
Cicârlău, judetul Maramures”.  Proiectul poate fi consultat daca se doreste. 12 voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului  4 de pe ordinea de  zi - Proiect privind neaprobarea  modificării 
tarifelor de colectare a deșeurilor municipale din cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii 
serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 – Sârbi. 
Secretar general Pop Georgela  -  am primit o solicitare din partea ADI Deseuri prin care solicită 
aprobarea sau respingerea  modificăriii tarifelor de colectare   solicitate de catre SC Drusal . 
Acesta propune  modificarea tarifelor  pentru colectare  in amestec  de la populatie  la 118,2 lei 
/tonă  fara TVA si 140,66 lei/tona  cu TVA, iar tariful  de colectare   deseuri reciclabile colectate 
separat   la 346,4 lei/tonă fara TVA , 412,21 lei /tonă cu TVA. Propunerea nostra este ca tarifele sa 
nu fie  modificate , deoarece  in luna ianuarie   am aprobat odata majorarea tarifelor  de colectare 
de la populatie.  
 Bledea Ioan  - cat a fost tariful de colectare anterior? 
Pop Georgela  - Drusal :  tarif  de colectare amestec 89,36  , solicita 190,13 fara TVA, iar  la 
deseuri reciclabile  de la 270,27 lei/tonă la 536,99 lei /tonă fără  TVA .  
 Bledea Ioan – diferentele sunt foarte mari. 
 Georgela Pop – noi aprobăm  respingerea majorării trifelor, dar  este posibil să fim actionati in 
instanta  , Drusalul să castige majorarea tarifelor .  
Este  supus la vot proiectul de hotărâre-  11 voturi pentru  
Se trece la discutarea  punctului  5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea 
scoaterii din evidenta analitica a createlor fiscale pentru care s- a împlinit termenul de prescriptie. 
si supune la vot ordinea de zi.  
 Camelia Pop este vorba despre doua firme SC TERRANOVA BAUPLAST SRL SI TABACARIA 
IOSIF,   pentru care  a fost declarată  starea de insolvabilitate,  au fost recuperate o parte din 
datorii, dar au ramas 134.186 lei , respectiv 504  lei , care nu mai pot fi recuperate motiv pentru  
care solicităm  stingerea creantelor  fiscale. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11 voturi pentru  
 Diverse  
 Se dă citire solicitarii SC GAL Galasimii SRL Cicârlau , care solicita inchirierea sau concesionarea 
unei  suprafete de teren din zona carierei Cioncas de pe Valea Mare.  I-am solicitat  sa ne indice 
mai exact locul unde doreste  ca sa putem vedea ce categorie are terenul respectiv , respectiv 
forma de proprietate, după care să    hotărâm ce vom face.  
Dorca Nicolae – a fost o vreme cand   s-a interzis circulatia , nu putem să inchidem drumurile  . 
 Bledea Ioan – important este sa se dezvolte, Valea mare nu a fost niciodată inchisă. . 
 Balan Ovidiu -  in ce stadiu este proiectul cu apa ? 
  Georgela  Pop – nu stiu exact  
 Marius Herta – sunt in faza SF, pregatire dcumentatie de finantare. 
 Ovidiu Balan  - proiectul pe Anghel Saliny? 
 Alina Buda – inca nu au intrat  la evaluare nici un proiect . 
Miclaus Maria- multumeste pentru   curatenia de la parc. 
 Dorca Nicolae -    lauda executivul pentru curatenie, pentru reparatiile de pe drumuri, care au fost 
bine facute , pe strada N. Sabou sunt niste becuri care nu ard. 
 Jurje Andrei – dupa ce a fost introdus gazul la Ilba , in coltull gradinitei , unde a fost gazon nu s-a 
mai reparat, se  parchează masini acolo, ar trebui pusa o bordura  mai inalta cum a fost inainte sa 
nu mai poata parca . 
 Frentiu Dorin Zamfir – solicita să se intervină un pic pe drumul din spatele pompelor de la Ilba , pe 
camp , care este foarte rau.  
 Bledea Ioan – indicatorul de la Ilba de la Rozetă  este distrus, pompa de la Ilba  ar trebui vopsita 
sau luată de acolo, livada din spatele SPCLEP nu a mai fost curatată de mult ,  nu s-a mai facut 
nimic cu platforma betonata de la Ilba. 
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 Bledea Ioan – am aprobat anul trecut ceva bani pentru Drumul Maramuresului  si nu s-a facut 
nimic. 
 Georgela Pop – da, am aprobat , dar nu s-a achitat inca nimic, nu au  facut nimic  la noi cei 
responsabili cu proiectul . 
Adela Varga – la intrare pe strada Rozetei  a ramas o  movila de pamant si  aproape de   mine nu 
s-a  refacut  trotuarul dupa introducerea gazului. 
Danut Nicolae  - s-a pus patră si s-a cilindrat. 
Dorca Nicolae – solicita montarea unei oglinzi pe Valea Negrutii, in zona unde drumul este ingust , 
este  foarte rea vizibilitae in acel loc. 
 Jurje Andrei si la Ilba trebuie. 
 Liviu Pop – care este rezultatul analizelor de apa de la put?  Care este stadiul  bazinului? Lumea 
este multumita pentru lucrările care s-au facut pentru repararea drumurilor.  
 Marius Herta – analizele sunt  bune, nivelul de mangan este usor ridicat  . Trebuie să identificam 
locul unde vom putea amplasa bazinul să, corespundă cerintelor  de la DSP. 

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

  
 

 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTĂ               CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL                                                                                
Nicolae DANUT                                                          COMUNEI CICÂRLĂU    

                                                                                                      Georgela POP  
 
  


