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PROCES  VERBAL 
 

Încheiat azi,  28 septembrie   2022   în şedinţa  ordinară a Consiliului Local Cicârlău. 
 Sunt prezenti fizic in sedinta:  11  consilieri locali din cei  13  in functie .  Lipsesc  
motivat  consilierul  local Roman Dorel Ioan si consilierul local Ardelean Viorel Aurel. 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 rectificarea bugetului local  . 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului  ,, Executie sursă de apă, 

aductiune apă  brută si rezervor de înmagazinare pentru sistem local de alimentare cu 
apă în localitatea Cicârlău, comuna Cicârlău, judetul Maramures ” 

4. Proiect  de hotărâre privind  desemnarea reprezentantiilor consiliului local in Consiliul de 
administratie al Scolii Gimnaziale Cicârlau .  

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vanzarii unui teren . 
6. Diverse  

 
 Domnul primar – supune la vot ordinea de zi -11 voturi pentru  
 Sunt intrebati consilierii locali  daca  au obiectiuni la procesele verbale anterioare. Nefiind 
obiectiuni  , acestea sunt aprobate in forma prezentată. 
 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 Maria MICLAUS  . 11 
voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi -  Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local  . 
 Am primit prin HG  suma repartizată pentru plata recenzorilor  care au participat la  recesamantul 
populatiei, am primit bani pentru plata   ajutoarelor speciale pentru  copii si diminuarea cu 8 mii de 
lei de la burse. Am primit bani  pentru sponsorizarea  festivalului  omagial pe care-l organizam  si 
am suplimentat lista de investitii  cu obiectivul  intocmire  studii de teren pentru elaborarea SF 
pentru  obiectivul Reparații și consolidări de maluri distruse în urma inundațiilor pe Valea Mare și 
afluent Valea Ilba. Asa cum stiti am fost cuprinsi pe lista de investitii de la CNI cu doua proiecte :  
cel pe  Valea Porcului si Valea Teilor si   Valea Mare si Valea Handalului. Pe Valea Porcului si pe 
Valea Teilor am primit finantare , iar pe celelalte  două , daca facem un parteneriat  cu Apele 
Romane si  facem SF, putem obtine finantare.  
Bledea Ioan de la ce capitol s-au luat banii  pentru SF? 
 Domnul primar – nu stiu , dar o intrebăm pe Simona. Banii au fost  luati de la acoperis Scoala Ilba,  
deoarece n -am apucat sa-l facem .  
 Bledea Ioan – este important sa stim si noi. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre -11 voturi pentru  

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind 
aprobarea implementării proiectului  ,, Executie sursă de apă, aductiune apă  brută si rezervor de 
înmagazinare pentru sistem local de alimentare cu apă în localitatea Cicârlău, comuna Cicârlău, 
judetul Maramures ”.  

 Domnul primar – pe proiectul mare POIM  va veni o magistrala de transport  care va merge 
pana la Ilba , după care se va face distributia . 

 Am depus pe Anghel Saliny – extindere alimentare, pentru strazile din Vii, care nu sunt 
cuprinse in POIM, acestea fiind scoase , ca urmare a unei scheme de rentabilitate. 

 Pe proiectul pe care-l  vom face din bugetul local,  de la sursa de apa , de la put , se va 
merge pe strada Fantânii , la putul de înmagazinare, după care  va face legatura cu strazile 
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propuse pe Anghel Saliny. Avem deja ordinul de ministru , avem finantare.  Am tot discutat  si am 
incercat sa ne  legăm de Tăutii Magherăus , am incercar chiar s  găsim un teren să construim un 
bazin , dar  conform celor de la Vital nu este  destul debit de apă. Dacă reusim să implementam 
aceste proiecte , reusim să rezolvăm partea de Cicârlău Vii. 

 Prin POIM  se vor realiza, dar nu stim inca cand. 
 Bledea – va fi si canalizare sau doar apă, deoarece o foarte mare problemă este  

canalizarea. 
 Domnul primar  - doar apa. Valoarea proiectului este maximală, pe partea de procedură de 

achizitie, nu au fost prevazute fonduri, l-am rugat pe proiectant să faca modificările in deviz. La 
licitatie se scoate doar partea  C+M , adică 3.315.957,05 lei cu TVA inclus. Avem o  parte a 
fondurilor pentru realizarea investitiei, care  nu se va realiza  într-un an sigur , in doi probabil. 

Frentiu Dorin – asistenta tehnică  ce cuprinde ? 
 Domnul primar – asistenta tehnică din partea proiectantului si dirigintele de santier. 
Frentiu Dorin  - ei au procent? 
 Domnul primar – da 
 Liviu Pop – cu ce incepem? 
Domnul primar – facem procedura de achizitie , am fost  si la domnul Ionel Bogdan să  ne 

sprijine in realizarea investitiei. 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11 voturi pentru  
 Se trece la discutarea  punctului 4 de pe ordinea de zi -Proiect  de hotărâre privind  

desemnarea reprezentantiilor consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale 
Cicârlau. 

Domnul primar – am propus pentru acest an , dacă  si  ei sunt deacord pe doamna Miclăus 
Maria si pe domnul Liviu Pop .  

 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 11 voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului  5  de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre  privind 

aprobarea vanzarii unui teren.  
 Domnul primar – este vorba despre  vanzarea terenului de la dispensar,  aferent 

constructiei , solicitat de Ghigeanu Irinel. Avem evaluarea facuta si a mai fost depusă o cerere prin 
care se solicită posibilitatea cumpărarii in rate. Prin contract se vor stabilii  clar toate clauzele. 
Pretul  de pornire stabilit de către   evaluator este de  2344 euro pentru 168 mp.  

 Este supus la vot proiectul de hotărâre- 11 voturi pentru 
Diverse 
 Domnul primar – am discutat cu o firma despre posibilitatea montării unor panouri 

fotovoltaice, care să ne reducă o parte din  cheltuielile cu iluminatul public. 
 În  data de  2 octombrie   vom organiza Festivalul omagial in  onoarea domnului Sabău, la 

care vă invit să participati. 
  Cei de la farmacia  de la Ilba solicită aprobare pentru refacerea parcării, deoarece aceasta 

are panta înspre clădire, iar apa se infiltrează  in pereti , cauzând  probleme structurii. O să iau 
legătura cu ei să ne spună , că nu reiese clar din cerere, daca doresc s-o faca ei sau noi. 

Mai este o cerere din partea domnului Medves Nicolae ,care solicita contravaloarea 
conductei  cu care a contribuit cand a fost introdus gazul la Ilba. 

 Domnul Frentiu -  lucrarea a fost facută de firme , nu-mi aduc aminte  ce a dat. Au fost 
facut  trei subtraversări sub calea ferată  si drumul European. 

Dorca Nicolae – daca a predat ceva ,  ar trebui să aibă acte doveditoare.   
Frentiu Dorin – cand domnul Cozmuta  a  cedat terenul pentru statie, consiliul local ia dat 

teren la schimb. Teava  pentru subtraversarea de la DE a dat-o Pârjol.  El probabil ca vrea să nu 
plătească taxa pentru  acord  la gaz. 
Liviu Pop – taxa trebuie  plătită , deoarece in anul 1996, oamenii au contribuit  cu bani si poate 
multi dintre ei nu au nici acum gaz, vin multi străini care nu  vor să plătească taxa. 
 Domnul primar – o să-l chemăm în sedința viitoare  i sa ne prezinte si ce acte are.  Anul acesta la 
inceputul lunii decembrie   domnul Goja doreste să organizeze  Festivalul Vasile Lucaciu  si a 
solicitat   fonduri pentru  premii, transport la  Sisești, masa  si deplasare. 
 A fost organizat  concursul pentru  politisti locali si nici un candidat nu a  corespuns cerintelor, nu 
au fost bine pregatiti. 
 Incercam   să finalizăm si extinderile la gaz  pe strazile  Izvorului, Valea Mare si   Pietrar . 
 Liviu Pop -  întreba cand se va face revizia la  becurile din Vii si ar trebui   reparat un pic drumul , 
deoarece este foarte rau, iar masina scolii  circula zilnic si se distruge. 
 Domnul primar – vom rezolva, au avut mult de lucru la Baia Mare.   
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 Liviu Pop – avem in Vii o persoană care nu are unde sa stea, i-am facut buletin  si m-am gandit ca 
ar putea stea la Bargau. Este originară din  Satulung, a stat in Vii cu cineva , dar a decedat, are 46 
de ani si  nu are unde să stea. Poate s-ar putea face si un ajutor social, să lucreze , daca este 
nevoie. 
Jurje Andrei -  dacă vroia să lucreze, lucra pana acum. 
Georgela Pop – la Bargau nu sunt conditii pentru locuit.  
 Liviu Pop – pe strada Pompelor , Ionut cu dezmembrările isi face casa, au asptupat santul să 
poată trece cu materiale , dar nu l-au mai desfundat  si apa nu se mai poate scurge. 
 Domnul primar – o să mergem după sedinta să vedem  , nu este normal să tot lucrăm după  altii.  
 Adela Varga  - nu am putea contracta fonduri pentru a face canalizarea pe comună? Este un 
dezastru cu scurgerile , toată lumea deversează unde poate. 
Domnul primar – dăcă va fi ceva sursa de finantare  , o să trebuiasca, pentru ca Ilba oricum a fost 
scoasă de la finantare.  
 Miclăus Maria – si la Bargau este aceiasi problemă. 
 Bledea Ioan-  v-am rugat cand se face receptia la un obiectiv să fim chemati si noi.  Am fost la 
capelă la Cicârlau si am fost intrebat de catre cineva cat a costat lucrarea si nu am stiut ce sa-i 
raspund. 
Domnul primar- nu a costat nimic, am avut cetățeni care au trebuit să presteze muncă în folosul 
comunității si ei au facut toata lucrarea. 
 Georgela Pop – ati fost informati la sedintele  trecute ale consiliului local.  
Bledea Ioan – masina care  a stat pe domeniul public, pe drum 
Domnul primar – nu mai este , a dus-o. 
 Frentiu Dorin -  am fost pe la capelă la Ilba , băieții lucrează foarte bine, arată foarte bine. Sunt 
niste steaguri la camin la Ilba , care ar trebui schimbate.   
Jurje Andrei – la camin la Ilba  sunt niste tuia uscati, ar trebui schimbati .  Mai este o problemă la 
cimitirul de la gara la Ilba, este domnul Ovi Balan care este si in  consiliului parohial, se fac lucrări  
si se tot lasa materiale pe marginnea drumului. Cine lucrează, să  curete locul.   Se fac extinderile  
de gaz , dar oamenii se lovesc de firmele care fac  bransamentul si documentatiile , care lucrează 
foarte greu. 
 Domnul primar – stim. 
Dorca Nicolae – incepe recoltatul pe camp, sunt drumuri care ar necesita unele inteventii. In 
legatura cu iluminatul public , nici nu ar trebui intervenit, oricum trebuie sa facem economie. 
 Cadar Gheorghe  am facut parte din comisia care a inventariat patrimoniul  din bisericuta 
domnului Sabău.  Nu toate lucrurile de acolo au valoare , dar daca nu se intervine si cele care au 
valoare se vor deteriora  mai tare decat sunt.După părerea  specialistei de la muzeu, ar trebui 
mutate intr-un  loc corespunzător. Acolo este   umezeală , nu este căldură, ploua in unele locuri 
prin acoperis.  Am inteles ca  la  Budesti prin fonduri nerambursabile s-a  restaurat un muzeu. 
Accesul catre biserica este foarte stramt, terenul apartine altcuiva.  Ar trebui mutate de acolo , 
daca se doreste să se preia, nu are nici o legatura cu un muzeu.   
 Liviu Pop -   biserica nu are tavan , este doar acoperita , sunt multe lucruri  care nu au nici o 
legatura cu   muzeul si sunt degradate.  
 Domnul primar – treuie să facem ceva , deoarece  Nicolae Sabău este un brand pentru Cicarlau. 
Am vorbit cu domnul Draghici pentru  situatia terenului,  daca-l preluăm trebuie facute unele 
investitii , ne trebuie o persoană care să se ocupe de el. 
Bledea Ioan -   caminele culturale sunt  patronate de catre cineva, capele   da, trebuie si o 
persoană care sa vrea sa se implice. Avem un brand care trebuie să-l promovăm, din cauza 
dansului  s-a ajuns unde s-a ajuns , dar   numele lui este un  renume pentru Cicarlau.  
Ovi Balan – urează succes  domnului Pop in Consiliul de adminsitratie al  Scolii. A fost un caz cand 
un copil de   6 ani a escaladat geamul si doamna nu a stiut nimic si ne miram ca multi copii pleaca. 
Este  o lipsa de interes din partea  profesorilor. 
 Doamna Miclăus – părintii isi duc copii la program prelungit , deaoarece  multi lucreaza si nu au ce 
face cu ei. 
 Domnul primar – o să treacă perioada de monitorizare de la Ilba si o sa vedem ce putem face.  
Am avut discutii  cu cineva, părintii isi duc copii la  scoala sau la gradinita si la 11,  11 30 merg după 
ei. De ce nu-i lasa la program .   Profesorii au salarii ,  le este decontată naveta , au conditii, au 
microbuz. Aici tine mult de profesori, de director. A venit un om cu  nepotul de mână la primarie ca 
nu-si poate duce copilul la gradinita ca este foarte frig înăuntru. 
 Domnul primar – cheltuielile administrative tin de scoala , am  bagat gazul la  gradinita din Ilba, nu 
ne putem noi amesteca in procesul de invatamant. 
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 Liviu Pop  intrebarea e de ce pleaca asa multi copii din Cicarlau, sunt foarte multi care au plecat si 
anul acesta. 
 Frentiu Dorin – multi parinți lucreaza in Baia Mare , este in drumul lor sa-i duca. 
Dorca Nicolae -  ati afirmat că merg părinții dupa copii,  toti stau cu masinile pe marginea drumului  
nu intră in parcare si blochează circulatia. 
  Domnul primar – peste tot este asa, să vedeti in oras ce este dimineata si la amiaza. 
 Ovi Balan – am inteles ca ati  primit lemne de la Tauti Magherăus. 
Domnul primar – cererile sunt prea multe, am facut o solicitare la Ocolul Tăuti  să dea o parte din 
lemnele pe care le exploatează la oamenii din comună. Cetățenii pot lua legatura cu padurarii lor, 
le-am cerut numerele de telefon să putem să le dăm oamenilor. 
 Ovi Balan – un termen de executie pentru capelă. 
 Domnul primar -  pana la sfarsitul lunii octombrie este gata   

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

 
PRESEDINTE DE SEDINTĂ               CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL                                                                                                
Maria MICLAUS                                                                      COMUNEI CICÂRLĂU    
                                                                                                      Georgela POP  

 


