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COMUNA CICÂRLĂU 
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                                                            CIF 3627374 
Cicârlău, str. Unirii, nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 

e-mail primariacicarlau@yahoo.com; web www.primariacicarlau.ro 
 

PROCES  VERBAL 
 

Încheiat azi,  20 decembrie    2022   în şedinţa  ordinară a Consiliului Local Cicârlău. 
 Sunt prezenți fizic in sedinta:  12  consilieri locali din cei  13  in functie . Lipsește motivat  
consilierul  local Danut Nicolae.  Participă domnul primar – Sorin Lupse  si  secretar  general al 
comunei Georgela Pop si consilier personal al primarului Herta Marius Nicolae . Sunt prezenti la 
sedinta si  5 cetateni ai comunei . 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 rectificarea bugetului local  
3. Proiect  de hotărâre privind aprobarea impozitelor  si taxelor locale pentru  pentru anul  

2023. 
4. Proiect de hotărâre privind decontarea transportului cadrelor didactice.  
5. Proiect  de hotărâre privind  modificarea si  completarea unor hotărâri . 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii unui spatiu . 
7. Diverse  

 
Domnul primar – propune aprobarea suplimentării ordinii de zi cu un proiect de hotărăre  privind 

modificarea   HOTĂRÂRII  Nr. 111/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ  

,, Stabilirea  Reglementărilor Tehnice de Construire în cadrul UTR M1, V1a și IS 2 în comuna 

Cicârlău ” întocmit de S.C Aedilis Proiect S.R.L. si supune la vot ordinea de zi – 12 voturi pentru. 

 Se da cuvantul domnului presedinte de sedinta care  intrebă consilierii locali daca au   obiectii 

referitoare la procesul verbal anterior care este aprobat in forma prezentată.  

 Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind  alegerea 
presedintelui de sedinta . Este propus si ales cu 12 voturi  pentru domnul Balan Radu Ovidiu . 
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi  - Proiect de hotărâre  privind rectificarea 
bugetului local . 
Am primit  suma de 1321,32 lei , repartizata 

La partea de venituri: 
- la indicator 040201         +  874,80 mii lei – impozit pe venit 

- la indicator 040204         +    32,21  mii lei – impozit pe venit  

- la indicator 110206         +  255,31 mii lei -  sume defalcate din TVA 

- la indicator 420234         +  159 mii lei – ajutor incalzire  populatie  

             
La partea de cheltuieli: 
Cap. 5102- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de + 5,31 mii lei , alocate la titlul II- 

bunuri si servicii, pentru plata cheltuielilor cu transportul elevilor din invatamantul preuniversitar de 
stat; 

Cap 6802- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +159 mii lei , alocate la titlul 
titlul IX-asistenta sociala- cu suma de 159 mii lei; 

Cap 7002- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +1157,01 mii lei , alocate la titlul 
titlul XII-active nefinanciare cu suma de 1157,01 mii lei; 

 
 Deasemenea in urma analizarii veniturilor si cheltuielilor bugetului local s-a constatat 

necesitatea modificarii repartizarii creditelor bugetare la unele capitole bugetare de cheltuieli. 
In baza art.49 din Legea nr.273/2006 privind legea finantelor publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, propun aprobarea virarilor de credite, in forma de mai jos: 
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Nr. Crt Capitol/subcapitol 

bugetar 

Indicatori Influenta 

-mii lei- 

1 
68020501 

 

100101 -12,5 

100106 +12,5 

2 700206 200103 +10 

3 700250 2002 -10 

      
 
Se aproba modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2022, dupa cum urmeaza: 
 

- Se suplimenteaza creditele bugetare alocate obiectivului ” Retea alimentare cu apa Cicarlau 

„ cu suma de 1037,01mii lei 

- Se suplimenteaza creditele bugetare alocate obiectivului „ Eficientizare energetica iluminat 

public - AFM” cu suma de 120 mii lei 

Domnul primar – am incercat sa acoperim  deficientele, am suplimentat   creditele bugetare pentru  

proiectul cu  eficientizarea energetica la iluminat pe  care am primit finantare, iar restul i-am alocat 

pentru  reteaua de apă. Este supus la vot proiectul de hotărâre-  12 voturi pentru 

Se trece la discutarea  punctului  3 de pe ordinea de zi- Proiect  de hotărâre privind aprobarea 
impozitelor  si taxelor locale pentru  pentru anul  2023. 
 Domnul primar – l-am invitat  si pe domnul  Dobocan  de la ADI Deseuri pentru a discuta referitor la 
taxa  pentru agentii economici, mi-a trimis mesaj ca intarzie un pic.  
 Fata de  impozitele si taxele locale de anul trecut  am propus o majorare cu 5,1%,    rata inflatiei   de 
5,1% publicată pe site-ul MFP , conform art. 491 din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Mai am facut unele modificări la taxa pentru eliberarea avizelor , 
acordurilor  pentru utilități ,  certificatelor de nomenclatura stradala, iar la inchirierea caminelor si  
centrului multifunctional taxa este de 250 lei/ 24 h. 
 Domnul primar – dă cuvântul  domnului Dobocan , care a ajuns intre timp,  să ne  aduca unele clarificari 
referitoare la agentii economici, la care se punea problema   de a stabili noi o taxă pentru agentii 
economici si pe care să o incasam noi, indiferent daca  ei au contract cu Drusalul sau nu. Ar fi o chestie 
buna , tot ce se colectează  , se colectează selectiv si creste  coeficientul  de salubrizare. Problema este 
că  ce s-a colectat de la agenti economici era considerată fractie umedă si se aduna la  totalul  cantității . 
 Domnul Dobocan-    se doreste ca frecventa de colectare  la agentii economici să fie aceeasi ca si la 
populatie,acelasi grafic de colectare, colectarea să se realizeze selectiv. Daca până acuma , de 
exemplu la Cicarlau,  de la agentii economici  se colecta   miercurea,  se doreste ca frecventa de 
colectare să fie la fel cu cea a populatiei.  Calculul  cantității colectate pe UAT se calculează  incluzând 
si   deseurile colectate   de la agentii economici. Indiferent daca agentul economic are contract cu 
Drusalul , se poate institui o taxa de colectare pentru agentii economici , care va fi incasata de UAT, 
operatorul avand obligatia  deducerii sumelor pe care le incaseaza ca masa reciclabilă, în functie de 
gradul de conformitate  al deseurilor . Agentii economici trebuie   îndrumati să semneaze un act aditional 
la contract pentru efectuarea compensării. Nu este totuna sa platesti un pret  doar pentru deseu rezidual 
sau  sa platesti dupa   deseu selectiv, ( Fractie uscata si reziduală). 
 Bledea Ioan - Drusalul are contract cu operatorul ecomomic doar pentru   rezidual , nu pe reciclabil. 
Adela Varga -  95% este pe rrezidual. 
 Bledea Ioan – din 2020 s-a inceput  colectarea selectiva , dar  am intalnit copii la scoala care au  
observat ca nu se colectează de operator selectiv, deci nu era nici un motiv sa colectezi selectiv . 
Drusalul nu are concurenta , nu are unde să depoziteze. Este o sarcina in plus , să acoperim noi 
cheltuiala si poate si pentru cei care nu platesc.  Aceasta este treaba Drusalului si  a agentilor 
economici. 
 Domnul primar -  rata de colectare selectiva la noi este undeva la 32 %. 
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 Bledea Ioan – costurile  colectării  ar scădea daca s-ar colecta selectiv  si de la agenti. Daca s-ar incasa 
de primarie  ar fi avantaje si pentru noi si pentru agenti, dar  pe de alta parte  ne  mărim cheltuielile.  
 Jurje Andrei – ar trebui anuntati agenti economici sa-si incheie  actele aditionale cu Drusalul . 
 Adela Varga – daca colectarea  se face  selectiv si o data pe luna pentru  fractia uscată imi trebuie o 
hala sa depozitez. 
 Bledea Ioan – la semnarea contractelor se aplica pretul cel mai mic , la licitatie, la noi a venit o firma de 
la Sibiu, care ulterior a fost eliminată.  
Domnul Dobocan-  sunt mai multe zone de colectare, fiind  arondati la zona 1, conform contractului de 
delegare a gestiunii, s-a licitat toată zona, pe baza unui sistem integrat al deseurilor. Am solicitat UAT-
lor să  stabileasca prin  consiliile locale taxa pentru firme,  dar nu este obligatoriu . Trebuie sa se faca 
colectarea selectiva si pentru agentii economici, deoarece  nu este normal  ca aceeasi cantitate să se 
factureze de doua ori. 
 Domnul primar- daca noi  stabilim taxa si pentru agentii economici, plati si pentru ei, ne incarcam in 
bugetul local  si aceste sume. Colectând  si de la ei   se va intorce la noi mai mult. 
 Bledea Ioan – cel mai corect ar fi ca fiecare masina sa aiba cantar si  sa aiba contract cu fiecare   
cetatean. 
 Domnul Dobocan – cand s-a  aprobat contractul de finanate si  contractul de delegare a gestiunii s-a 
stabilit  circuitul banilor, primaria plateste la ADI, ADI plateste la Drusal, dar s-a schimbat acest lucru  
primariile platesc direct operatorul.  
 Frentiu Dorin – eu am contract cu Drusalul pentru cabinet  doar pe fractie uscată, tot ce este perisabil 
este contract cu o alta firma. La Seini se strange mult carton , Drusalul nu pune la dispozitie recipiente. 
Să mergi in fiecare luna la primarie  nu este ok, este foarte bine că taxa este incasata de Drusal. 
 Bledea Ioan – trebuie ca agentii economici  sa fie informati . Daca ne uitam in contractul cu Drusalul  
sunt puncte pe care nu le respectă. 
 Domnul Dobocan -  necunoasterea legii nu te  absolva de vina. Noi facem  informarea populatiei si a 
agentilor economici. Urmărim masinile, au GPS , 31 de UAT-ri sunt greu de verificat. Eu insist la 
posibilitatea   ca primariile să  stabileasca taxa pentru  ag. economici. Facturile ar trebui să se indrepte 
catre 0, daca  gradul de colectare selectiva ar fi mare, in functie de gradul de conformitate pe care-l da 
Drusalul se pierd bani. 
 Bledea Ioan – se pot verifica cantitățile  pe care Drusalul  le da mai departe? 
 Domnul Dobocan – pe reciclabil asta facem, intrarea in statie sa se faca pe un calendar, pe care 
Drusalul nu doreste sa-l facă,  conform controlului ANRSC  ar trebui facut. Pentru prima data pe zona  
nu s-a  primit amenda  pe colectarea selectivă. În bugetele locale sunt prevazute sume mari pentru 
salubrizare , in loc să fie pe investitii . 
 Bledea Ioan – în  normele de aplicare nu sunt prevazute si  norme aplicabile operatorului? 
Domnul Dobocan, ba da.  Avem doua procese pe rol cu Drusalul, dintre care unul pentru  tariful de  65 
lei, tariful de tratare mecanica 
 Bledea Ioan – sa se faca scrisori de informare pentru cetățeni si ag. ec. 
 Domnul Dobocan – pe site-ul nostru sunt  toate informatiile .  
Bledea Ioan -  tot populatia o sa suporte mutarea  la Farcasa, daca se va finaliza proiectul.  Masinile 
care sunt   depozitate din 2017, vor putea fi folosite, a contrubuit toată lumea la   cumpararea lor. 
 Domnul Dobocan – aceste obiective nu sunt in gestiunea ADI sunt in gestiunea CJ MM. 
 Domnul Horj- din cate am inteles eu din toata discutia Drusalul este un monopol. Depozitarea se face 
selectiv? 
 Domnul Dobocan - tot ce se colecteaza selectiv, se depoziteaza selectiv.  Ramane la  latitudinea  
consiliului local sa stabileasca   daca este  oportun sau nu  stabilirea taxei si pentru agentii economici.  
Domnul primar – multumim domnului Dobocan . Colectand selectiv , platesti mai putin , iar banii se 
intorc de la OER. 
  Asa cum v-am zis ,propunerea  de majorare a impozitelor  este cu rata inflatiei , inclusiv  la taxa de 
salubritate. 
 Bledea Ioan – daca procentul  de conformitate  creste , taxa  la salubrizare ar trebui sa scada. 
Domnul primar – da, asa ar fi normal, dar banii  se intorc spre sfarsitul anului catre noi., nu putem 
anticipa cat o sa primim. 
 Serban Danut -  ce se intampla  cu cei la care masina nu ajunge? Si ei platesc taxă? 
 Domnul primar – este obligatia Drusalului să facă colectare si să se doteze cu masini. Noi o să lărgim 
podul  care urca pe strada ta  prin  proiectul pe care-l avem prin CNI , pentru a facilita  urcarea masinilor. 
 Liviu Pop – ne spunea doamna Simona  despre cei cu casele de vacanta . 
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 Domnul primar – da, sunt foarte multi care au case de vacanta , dar  stau aici. O sa facem  verificari sa 
vedem cati si-au stabilit domiciliul. Este normal sa plateasca pentru cate persoane au domiciliul sau 
locuiesc efectiv, deoarece  mai sunt mutari. 
 Bledea Ioan – taxa pentru terenurile nelucrate poate fi crescuta pana la 500 %. Eu propun pentru cei  
care nu-si intretin terenurile  sa fie stabilita la 500%. 
 Domnul primar – supune la vot propunerea domnului Bledea : 2 voturi pentru , 10 impotriva.  
 Este supus la vot proiectul privind stabilirea impozitelor si taxelor locale – 12 voturi pentru. 
 Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind decontarea 
transportului cadrelor didactice. 
 Domnul primar – este vorba despre decontarea sumei de  9404   lei,  reprezentând decontarea 
cheltuielilor de transport pentru lunile iulie – noiembrie   2022. 
 Bledea Ioan – cand se pun documentele să se puna si prezenta .  
 Este supus la vot  - 12 voturi pentru.   
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi -  Proiect  de hotărâre privind  modificarea si  
completarea unor hotărâri . 

Domnul primar   este vorba despre modificarea si completarea HCL nr. 11/2022  privind  
aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2022  din fondul forestier, 
proprietatea comunei Cicârlău, judetul Maramures   si  HCL  nr. 37/2022  privind   stabilirea pretului 
de valorificare  a masei lemnoase, prin care s-a stabilit volumul de masa lemnoasa care se va 
exploata in anul  2022  si stabilirea  pretului de valorificare a lemnului din padurea comunală.  

Din  discutiile pe care le-am avut cu Ocolul Ardud la inceputul anului 2022  s-a aprobat o 
cantitate de 2685 mc   pentru exploatare din padurea comunală conform amenajamentului silvic. 
Pana la  aceasta data din cantitatea totala s-a  exploatat  aproximativ 1501 mc , ramanand  o 
diferenta de 1425  mc, la care se poate adauga  suplimentar cantitatea de 241,87 mc pe care va 
solicitam să o aprobati spre aprobare.  Diferenta de  cantitate care nu s-a exploatat   se va  exploata   
si  in anul 2023 , pana in momentul in care se va putea aproba noul amenajament silvic, care este 
in lucru. Pretul pe care Ocolul Ardud  il propune pentru   valorificare la populatie este  de 390 lei/mc 
cu TVA inclus, rezultand un pret de valorificare  la 242.23 lei  metru ster in rampa, in conditiile in 
care pretul la lemn este plafonat la 400 lei . 

 Serban – pretul  ajunge undeva la 300 lei pentru populatie , ceea  ce  nu este accesibil 
pentru populatie. 

 Liviu Pop – pădurea este a comunei, noi decidem ce pret stabilim. 
 Domnul primar – trebuie sa tineti cont ca  noi platim ocolului paza si administrarea, noi 

punem la dispozitie  lemnul in rampă, transportul si-l asigura  cetățeanul. 
 Liviu Pop – lemnul  bun se dă  , iar la populatie raman  crengi si lemn  rau. 
Bledea Ioan  cat este lemn de lucru si cat este lemn pentru populatie. Sunt la dosar actele 

de punere in valoare?Doresc sa le vad . 
 Domnul primar – nu stiu exact , il sunam pe domnul Petrosinau să ne dea lamuriri.  Din 

cantitatea ramasa de exploatat undeva la 600-650 mc pentru populatie conform adresei ocolului. 
Lemnul de lucru se scoate la licitatatie la  un alt pret față  de cel pentru populatie. Propunerea de 
majorare a pretului  s-a facut raportat la cresterea preturilor, la cresterea carburantilor, la cresterea 
cheltuielilor de exploatare. 

 Ardelean Viorel  - nu mi se pare  corect sa marim  pretul la lemne,  calitatea lemnului este 
slaba, să rămână la acelasi pret. 

 Bledea Ioan – conform actelor de  actele de punere in valoare prezentate  se poate scadea 
pretul , nu sunt deacord cu majorarea  pretului la lemne. 

Liviu Pop  -  să crestem pretul cu inflatia, este padurea noastra , noi hotărâm. 
 Domnul primar – trebuie sa ne raportam si la pretul de pe piata. 
 Bledea Ioan  - nu putem să ne raprtam la pretul de pe piata pentru ca calitatea lemnului 

este proastă, lemnul bun se dă  în alta parte si la populatie ramâne de proasta calitate. 
 Frentiu Dorin – lemnul bustean , lemnul de lucru se scoate la licitatie. 
 Domnul primar – lemnul  de lucru se scoate  la licitatie la  un pret mai mare  incepand cu 

550-600 lei. Noi  stabilim pretul la populatie si  majorarea volumului de masa lemnoasa  ce se poate 
exploata in anul 2022 -2023, Ocolul silvic este cel care organizeaza  licitatiile . 

 Frentiu Dorin – noi vindem lemne  slabe la oameni, cel mai bine ar fi sa modificam cu rata 
inflatiei 

 Domnul primar-  incercam sa  deservim cat mai multi oameni, daca  stabilim la 200 lei  
pretul pentru populatie , ar iesi undeva 328 mc lei metru  cub.   

 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11 voturi pentru, domnul Ardelean  impotriva. 
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 Se trece la  discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind 
aprobarea inchirierii unui spatiu. 

 Domnul primar – este vorba despre  inchirierea spatiului de la dispensarul din Cicarlau   
care a fost solicitat pentru  infiintarea unui centru de recoltare a sangelui de catre   cabinetul de 
analize  Doroltan  de la Seini.  Supunem aprobarii pretul   de inchiriere si   documentatia  de 
inchiriere. Este supus la vot proiectul de hotărâre- 12 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi proiect privind  aprobarea prelungirii valabilitatii Planului 

Urbanistic Zonal PUZ ,, Stabilirea  Reglementărilor Tehnice de Construire în cadrul UTR M1, V1a și 

IS 2 în comuna Cicârlău ” întocmit de S.C Aedilis Proiect S.R.L. până la  aprobarea PUG. 

 Frentiu Dorin – cat se mai lucreaza la el 

 Domnul primar – este la stadiul de   avize. Mai sunt cateva de obtinut.  Este supus la vot proiectul 

12 voturi pentru. 

 
 Diverse  
 Se da cunvantul domnului Cozmuta Gheorghe care este prezent la sedinta consiliului local. 
 Domnul Cozmuta – s-au facut acte ilegale de catre fostul primar Zetea  pe păsunea de la 

Bargau pe care o detineti illegal. Dacă doriti păsunea de la Bargau, veniti si discutati cu oamenii din 
Bargau. 

 Domnul primar – domnule Cozmuta- de-a lungul anilor ati tot intentat procese impotriva 
primariei , dar nu a-ti castigat niciunul. 

 Am inceput   evaluarea tehnica la proiectul cu apa, cei de la mediu au cerut aviz si de la  
cultura . 

 Pe Fondul de mediu avem  4 proiecte depuse. La proiectul cu iluminatul public avem o 
cofinatare de 5 %la proiect. 

 Serban  Danut – cand ati   propus    statiile de reancarcare  electrica pentru masini, pe ce v-
ati bazat. 

Domnul primar – dupa ce am depus proiectul cu digitalizarea primariei   pentru finantare s-a 
cerut  conditie obligatorie si statiile de reâncarcare. Cand ai un proiect finantabil aproape 100 %, cu 
o coofinatare foarte mica, chiar daca momentan nu sunt multe masini electrice  in zonă, este pacat 
sa pierzi proiectul 

 Miclăus Paul – ce  putere de incarcare au statiile? 
 Domnul primar – nu stiu, am depus cererea si un DALI , nu am depus proiectul tehnic ca sa 

avem si specificatiile. 
 Domnul Horj-  ce masuri luati impotriva celor care nu-si platesc impozitele? 
 Pe strada unde locuiesc eu , care este proprietate privată nu se  face nimic .  
Domnul primar – noi nu putem să investim pe o strada care nu este in domeniul public, 

strada ar trebui sa fie in proprietatea noastra. 
 Domnul Horj – sunt doi proprietari care nu doresc sa cedeze proprietatea . 
 Avem o  sesizare din partea domnului Marginas  Vasile din Cicarlau  adresata consiliului 

local. A fost  de la urbanism pe teren si a constatat ca cele sesizate nu se confirma. 
 Domnul primar-  prezinta  sitauatia incasarilor. Rata de colectare  a taxelor locale  pentru 

persoane fizice este de 45,7%, iar la persoane juridice este de 66,3 %. Bargau 55,1%, Cicârlau 
51,4%, Ilba 37,6 % si Handal 45,6%. 

 Liviu Pop – ce facem cu diferenta, trebuie stabilite masuri  de colectare a  datoriilor. 
 Bledea Ioan -  conform  Legii  227 /2015   autoritățile locale  sunt responsabile cu stabilirea 

si  colectarea impozitelor si taxelor locale. 
 Domnul primar -   se fac propriri pe salarii ,pe pensii, pe conturi  , ii mai constrangem cum 

putem , dar nu putem să-I obligăm.  
 Liviu Pop   contribuabilul a platit 45 %, 55 % nu platesc. Ce facem cu ei? Mărim taxele cu 

5,1%, dar trebuie sa luăm măsuri si impotriva celor 55 % care nu platesc. Să nu li se elibereze 
nimic. CJ  iti da bani in functie de rata de colectare.  

 Frentiu Dorin – pe mine ma ingrijorează firmele , care au datorii,  pot să intre in insolventa si 
nu platesc . 

 Domnul primar – nu platesc  anul acesta , in anul  2024 o să plăteasca cu penalitati. 
 Paul Miclăus – nu se fac angajamente de plată? 
 Domnul primar – se fac, dar platesc cat pot . nu te lasa legea să le iei toate veniturile, doar 

un procent.  
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 Liviu Pop – am discutat cu cineva si  a afirmat ca a venit la primarie si daca a platit un leu 
din datorii I s-a eliberat  actul. 

 Domnul primar- nu cred. Anul viitor o sa avem foarte multe cofinantari, am   fost cu copiii de 
la Scoala  la Bucuresti si am fost  bine primiti, am  organizat festivalul Vasile Lucaciu, am avut   
Sarbatoarea pomului de Craciun si am impărtit cadouri copiilor. 

 Liviu Pop -     este a patra sedinta la care ridic problema drumului din Vii care  este foarte 
rau. Nu s-a intervenit deloc.  Masinile se distrug , se distruge si masina scolii.  Sambata , din cauza 
ploilor s-a adunat foarte multa apa in zona pompelor deoarece nu s-a desfundat santul. Intre  familia 
Fodor si Julestean  , unde s-a pus conducta ar trebui desfundat santul pana in drum . Asa si la 
familia Cernucan .  

 Domnul primar – trebuie sa vedem cine are proprietate acolo 
Liviu Pop - șantul este intre proprietăți. 
 Bledea Ioan – nu poti face investitii  pe proprietate privată. 
Liviu Pop – se poate merge  la fata locului să se vada despre ce este vorba. 
 Adela Varga – Silviu Falca  mi-a sesizat faptul ca  din cauza ploilor abundente  si a faptului 

ca apa nu are unde  sa se scurga  ii intră in curte. 
 S-a  introdus conducta de gaz pe strada Principală , iar cei  din curtea  dispensarului pu pot 

sa-si faca bransamente , daca nu se face extindere. Costurile sunt foarte mari pentru extindere. 
Daca  s-ar putea face extindere la retea catre acele proprietati. 

Andrei Jurje- pe strada Garii  avem o problema cu contoarele ,  ingheata si ramanem fără 
gaz. 

 Domnul primar – probabil este o problemă  de presiune ,  trebuie anuntati cei de la  gaz. 
 Bledea Ioan – felicită copii si profesorii care ne-au reprezentat la Bucuresti si  doreste o 

situatie a  propririlor pe anul 2022 . Comisia de receptie a lucrărilor sa fie mai atentă,  s-a  făcut 
trecerea pentru conducta de gaz peste strada Pompelor si s-a turnat asfalt de toata mantuiala. Să 
fim mai atenti la trecerile care se fac .  

 Danciu Cristian -   agentii economici  nu ar trebui să-si primeasca  viza anuala pentru 
functionare daca nu  taxele platite la zi.  

 Domnul primar – incercăm să găsim toate pârgiile legale  prin care să-I facem să plătesca. 
 Gheorghe Puscas – cetatean prezenta la sedinta-  eu locuiesc in Cicarlau si-I platesc taxele  

la zi, Primaria nu ma ajutat  cu nici o utilitate pana acum , toate mi le-am facut eu. 
 Frentiu Dorin – la Handal , firma care exploateaza   la Fătutoaia  a astupat un sant , iar din 

cauza ploilor abundente apa  nu a avut unde să se scurgă. 
 Dorca Nicolae-  cum  cobori panta la  Ilba, s-a facut o lucrare  care a astupat probabil 

canalele de scurgere si toată apa balteste in zona.  La Rozetă  cetățenii depozitează gunoaie, este 
acolo o adevarată groapă de gunoi.  

 Frentiu Dorin -  mai este o problema acolo , cand s-a executat drumul catre bazin  si s-a 
facut santul sad at  gresit drumul la apa. 

 Dorca Nicolae – pe Valea Mare la Remetean  Ghita- Boldas , tubul nu capteaza apa ,ar 
trebui inlocuit sau facută o rigola carosabilă. La monumentul eroilor  din Cicarlau,  in fiecare an se 
ridica această problemă cu  scurgerea apelor si  nu s-a facut nimic. Nu s-a montat oglinda pe Valea 
Negrutii.  A fost scandal mare cu privire la lemnele de foc  ca nu  sunt bune , ca sunt cioate , ca nu 
sunt la metru.   In vecini , la Silvia Barbu i-au adus lemne si    sunt chiar bune, probabil ca  au fost si 
rele.   

 Bledea  Ioan – acolo trebuia facuta o rigola carosabila  , apa nu are unde sa  se scurga.   Ar 
trebui intervenit un pic si pe vai pentru decolmatări. 

 Domnul primar – este mai greu un pic in aceasta perioada , deoarece domnul vice este pe 
concediu medical  .  

Miclăus Maria  am mai solicitata la sedintele anterioare  sa se intervina la drumul din vii si  
pe strada Gării la Bârgău.  

 Bledea Ioan – am  solicitat sa ne prezentati  cotele de la bazinul de apa de la Ilba , de la 
alimentarea cu apă si de la Cicarlau. 

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