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PROCES  VERBAL 
 

Încheiat azi,  7 noiembrie  2022      în şedinţa  extrordinară a Consiliului Local Cicârlău. 
 Sunt prezenti  in sedinta:  6   consilieri locali, 4 consilieri sunt prezenti on-line ,  din cei  
13  in functie .  Lipsește motivat  consilierul  local Roman Dorel Ioan.  Participă domnul primar – 
Sorin Lupse,  d-nul viceprimar Dănuț Nicolae, Georgela POP , secretarul general al comunei.  , 
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 implementarea proiectului ”CENTRU DE COLECTARE 

SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CICÂRLAU 
JUDEȚUL MARAMURES 

Domnul primar – supune la vot ordinea de zi propusă. 10 voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului 1  de pe ordinea de zi - Proiect  de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta.  
 Este propus si ales  presedinte de sedinta domnul  Viorel Aurel Ardelean . 
  Se da cuvantul domnului presedinte de sedinta  . 
 Se trece la discutarea punctului 2  de pe ordinea  de zi -  Proiect de hotărâre privind 
implementarea proiectului ”CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN 
APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CICÂRLAU JUDEȚUL MARAMURES. 
Domnul primar  - este vorba de   un proram lansat prin PNRR. Posibilitatea finantarii prin PNRR- 
Componenta 3- Investitia I1, Subinvestitia I1.A. a centrelor de aport voluntar ce vor asigura 
colectarea separata a deseurilor care nu pot fi colectate in sistem door-to-door, respectiv deseuri 
reciclabile si biodeseuri care nu pot fi colectate in pubele individuale, precum si fluxurile speciale 
de deseuri- deseuri voluminoase, deseuri textile, deseuri din lemn, mobilier, deseuri din anvelope, 
deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii uzate, deseuri de gradina, deseuri de 
constructii si demolari. 
Pe lângă lucrările de amenajare, fiecare platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări: 

- Container de tip baracă pentru administrație – supraveghere, prevăzut cu un mic deposit de 

scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care 

aduc deșeuri; 

- Container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, 

pasari) 

- Un container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de 

vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii 

- Trei containere prevăzute cu presă pentru colectarea deseurilor de hârtie/carton, plastic, 

respectiv textile 

- Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor 

electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare, etc.) și a 

celor de mobilier din lemn 

- Două containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri de sticlă – geam, respectiv 

sticle/borcane/recipiente 

- Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de 

curte/grădină (crengi, frunze, etc) 

- Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz 

- Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă 
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- Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele 

deschise înalte 

- Stâlpi de iluminat și camere supraveghere (8 bucăți) 

- Vehicule/ utilaje 

 
 Proiectul este finantabil 100%, com inverca să achizitionăm si un  utilaj prin caest proiect. 
Incercam  să nu  platim nimic firmei de consultantă pană in momentul in care  proiectul nu va fi 
eligibil si finantabil.  
 Danut nicolae – demult trebuia un astfel de proiect implemntat , oamenii să aibă unde să 
depoziteze astfel de  deseuri. 
 Domnul primar – locatia pe care  noi o propunem se află pe strada Dragostei , trebuie să se 
gpsesca la o distanta minima de  200 de ultima casa locuită. La semnarea contractului este  
posibil să primim avansaul de 30 %. Valoarea maxima a proiectului se ridica undeva la 
valoarea  778.720 euro, stabilit la cursul valutar de 4,9195 lei . 
 Liviu Pop – este un proiect foarte  bun, la nivelul judetului Maramures este o problema mare  
referitoare la gunoie. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 10 voturi pentru  

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