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PROCES  VERBAL 
 

Încheiat azi,  5 octombrie   2022   în şedinţa  extraordinară a Consiliului Local Cicârlău. 
 Sunt prezenti fizic si online  in sedinta:  11  consilieri locali din cei  13  in functie .  
Lipsește motivat  consilierul  local Roman Dorel Ioan. Lipseste nemotivat domnul Ardelean Viorel 
Aurel si  Bledea Ioan.  Participă domnul primar – Sorin Lupse,  d-nul viceprimar Dănuț Nicolae   si  
secretar  general al comunei Georgela Pop. Şedinţa este deschisă de primarul comunei care  da 
citire ordinii de zi :  

1. Proiect  de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instalarii stațiilor de încărcare electrică aferente 

proiectului “Sistem inteligent de management local în Comuna Cicârlău, județul 
Maramureș” și bugetul alocat, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local. 

Domnul primar – supune la vot ordinea de zi -11 voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect  de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta. Este propusă si aleasă doamna consilier local Varga Rodica Adela . 11 
voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi .  
Domnul primar –   am convocat sedinta extraordinara a  consiliului local  avand in vedere faptul ca 
in data de  6 octombrie  expira  perioada de depune a  cererii de finantare  pentru instalarea  unor 
statii de incarcare electrica  prin PNRR, Componenta C10- fondul local . Asa cum stiti in luna mai 
am aprobat depunerea spre finantare a unui proiect care vizează  aprobarea unui Sistem inteligent  
de management local tot prin PNRR, adica schimbarea componentei IT si soft-uri in primarie.  Prin 
conditiile specifice din ghid  se impune   ca pentru orice investitie  depusa spre finantare prin 
Componenta C10 fondul local  să fie depuprevazută si instalarea unui numar de stati de 
reancarcare pentru vehicule electrice,la nivel de comuna fiind prevazute doua.  Ministerul 
dezvoltării va achizitiona acesta stati, noi o sa avem cheltuieli neeligibile partea de montaj si 
instalare. Asa cum stiti pe fondul de mediu am depus  spre finantare patru proiecte:  Gradinita 
Cicarlau, iluminat electric , statiile de reancarcare si caminul Bargau.  
 Acest proiect , pe care trebuie sa-l depunem in completarea   proiectului pe IT este separat de 
statiile de reancarcare prin Fondul de mediu . 
  Daca  vom putea achzitiona si un microbuz electric am putea să   venim  in sprijinul navetistilor. 
Liviu Pop – era vorba de trei statii . 
 Domnul primar – primul proiect este pe trei statii, depus prin fondul de mediu , care nu are 
legatură cu aceasta componentă care se depune prin PNRR, este alta sursa de finantare. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre 11  voturi pentru  
   

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