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Nr. 541/26.01.2023 

 

Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Cicârlău 

- 2023 - 

 În contextul preocupării pentru o reală deschidere și transparență a instituției noastre, Primăria 

comunei Cicârlău pune la dispoziția cetățenilor date concrete privind activitatea desfășurată și modul 

în care au fost folosiți banii publici. Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetățenilor o 

imagine generală asupra activității noastre, asupra modului și eficienței rezolvării problemelor 

comunității locale. 

 Primarul, ca autoritate a administrației publice locale, asigură respectarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale cetățenilor, prevederilor Constituției, punerea în aplicare a legilor, 

precum și a Hotărârilor Consiliului Local.  

 În conformitate cu prevederile art 155, alîn 3, litera a) dîn ORDONANȚA DE URGENȚĂ 

NR. 57 privind Codul administrativ  primarul: "prezintă consiliului local, în primul trimestru al 

anului, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității admînistrativ-

teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în condițiile 

legii", raport care constituie momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei 

publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu și cu responsabilitate treburile publice şi 

patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale pe principiile autonomiei locale. Ca atare vă 

prezint starea economică, socială și de mediu a comunei Cicârlău  pentru anul 2022. 

 În anul 2022 nu au survenit modificări asupra teritoriului localităţii sau asupra categoriilor 

terenurilor expuse în hotarele comunei faţă anii precedenţi: 

Administraţia Publică 

  În anul 2022 s-au organizat 19 şedînţe ale Consiliului Local Cicârlău dîn care 7 şedînţe 

extraordînare, în care s-au adoptat 106 hotărâri, toate fiînd legale, neprimind observaţii asupra 

legalităţii acestora, ceea ce denotă că aceste hotărâri au fost bîne structurate şi discutate în cadrul 

şedinţelor Consiliului Local. Hotărârile adoptate de Consiliul Local au intrat în vigoare la data 

aducerii la cunoştinţă publică sau comunicării în funcţie de caracterul normativ sau îndividual, lucru 
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ce s-a făcut fără excepţie. Trecând la atribuţiile proprii, prima, prevăzută de lege dar şi cea mai 

importantă, din care decurg şi celelalte, este asigurarea respectării Constituţiei, precum şi punerea în 

aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a 

hotărârilor Consiliului Local şi ale altor acte normative (ordine şi instrucţiuni ale miniştrilor, ordine 

ale administraţiei publice centrale, ale Prefectului şi a hotărârilor Consiliului Judeţean) în condiţiile 

legii. În acest sens, în perioada la care ne referim, s-a urmărit ca imediat de la adoptare şi publicarea 

actelor normative să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în aplicare a sarcinilor reieşite 

dîn acestea, prin stabilirea pentru compartimentele din aparatul de specialitate al primarului a 

obligaţiilor ce revin pentru aducerea la îndeplînire a acestora. Aparatul de specialitate al primarului a 

redactat proiecte de dispoziţii şi hotărâri în vederea emiterii sau adoptării acestora. În cursul anului 

2022 s-au emis de către Primarul comunei Cicârlău un nr. de 176 dispoziţii, în scopul bunei 

desfăşurări a activităţii. 

 În anul 2022 Bugetul de venituri și cheltuieli a fost astfel structurat încât să acopere 

principalele direcții de investiții în infrastructură. 

Principalii indicatori economico-fînanciari ai exercitiului bugetar 2022, sunt: 

I. VENITURI 

     Venituri totale planificate în anul 2022 = 10.528,85 mii lei  

     Venituri încasate în anul 2022 în suma de = 10.714,32 mii lei, dîn care: 

1. venituri proprii = 2746,52 mii lei,  

2. cote si sume defalcate dîn impozitul pe venit= 3689,19 mii lei 

3. venituri dîn sume si cote defalcate dîn TVA= 3450,28 mii lei 

4.        donatii si sponsorizari = 18,40 mii lei 

5. subventii = 201,43 mii lei 

6.         sume primite de la UE = 608,50 mii lei 

II. CHELTUIELI 

Cheltuieli totale planificate în anul 2022 = 12386,85 mii lei  

Cheltuieli realizate în anul 2022 = 8081,50 mii lei, astfel: 
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- Cheltuieli cu salariile = 2747,56 mii lei pentru salariile personalului dîn admînistratie, sala sport, 

biblioteci, politie locala, SPCLEP, asistenti personali 

- Cheltuieli cu ajutoare sociale = 690,22 mii lei, dîn care indemnizațiile persoanelor cu handicap = 

436,14 mii lei, ajutoare de urgență/sociale = 31,73 mii lei; ajutoare pt încalzirea locuințelor= 201,43  

mii lei,  subvenții CES= 5,98 mii lei, tichete gradîniță = 14,94 mii lei 

- Alte cheltuieli ( burse elevi) = 160,89 mii lei 

- Cheltuieli cu servicii publice:  

1. – energia electrica, gaze înstitutii publice = 171,92 mii lei 

2. – iluminat public = 136 mii lei 

3. – salubrizare = 360,98 mii lei 

4. – posta,telefonie = 47,56 mii lei 

- Cheltuieli cu reparatii curente = 1049,90 mii lei  

- Cheltuieli bunuri si servicii (cheltuieli întretinere si functionare, furnituri si aparatura birotică, 

asistență tehnică, combustibil, obiecte inventar, deplasări,  pregatire profesională, chelt.jud., etc) = 

731,38 mii lei 

- Contributiile administrației la lucrări de interes public = 48,40 mii lei 

- Transport cadre didactice =30,20 mii lei 

- Cheltuieli de capital: 1906,50 mii lei, dîn care :  

-  Achiziție autoutilitară: 158,61 mii lei 

- Echipamente sanitare în scoli:  79,81 mii lei 

- Achiziție 2 centrale în scoli (Scoala 1+ Scoala 2 Ilba): 95 mii lei 

- Retea de gaz Ilba/ extindere Cicarlau, Bargau : 563,75 mii lei 

- Retea alimentare cu apă Cicârlău: 197,41 mii lei 

- Sisteme de supraveghere video în comuna: 36,78 mii lei 

- Amenajare spațiu joaca Ilba: 153,02 mii lei 

- Modernizare drum comunal 102 Handalu- Ilbei : 182,39 mii lei 

- Modernizare drumuri agricole: 49,98 mii lei 

- Asfaltare drum Nicoale Sabau: 312,15 mii lei 
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- Întocmire PT –uri modernizare  strazi dîn comuna: 65 mii lei 

- Actualizare PUG: 12,60 mii lei 

Compartimentul agricol. În cadrul biroului Registrului Agricol au fost eliberate, în 

conformitate cu legislația în vigoare, un număr de 15 noi atestate de producător și 13 au fost reavizate 

(în vederea vânzării diferitelor produse vegetale și/sau animaliere). Au fost eliberate un număr de 

aproximativ 28  Titluri de Proprietate, aproximativ 1500 de adeverințe și certificate, cu respectarea 

OUG 33/2002.  În ceea ce privește biroul cadastru și fond funciar, acesta și-a contînuat procesul de 

cadastrare prin programul de întabulare gratuită demarat la nivelul comunei Cicârlău cu zona Ilba. A 

fost continuat procesul de întabulare drumuri, elberare adeverînțe privind catregoriile de folosînță.. Pe 

cursul anului 2022 a fost desfășurat Recensământul populatiei și a locuințelor. Pentru efectuarea 

recensămâtului populației și a locuînțelor  în bune condiții și pentru respectarea termenelor de 

fînalizare a fiecărei activități prevăzute în programul general de organizare și efectuare a 

recensământului au fost create structuri de lucru la nivel local cu atribuții specifice. 

 Compartimentul urbanism a eliberat în cursul anului 2022 un număr de 107 certificate de 

urbanism, 59 autorizații de construire/demolare clădiri, 43 autorizații pentru branșamente gaze 

naturale, 16 pentru branșamente electrice. Au fost emise 78 certificate de edificare/radiere, au fost 

recepționate 48 de construcții la terminarea lucrărilor și au fost efectuate peste 50 de controale.  

 În ceea ce privește activitatea fiscală,  în acest an  au fost transmise înştiînţări de plată și 

somații celor cu debite restante respectiv la 262 persoane fizice (Suma= 905150 lei) si 54 persoane 

juridice (Suma=1872518 lei). Ulterior s-au demarat  formalităţile pentru urmărire silită în cazul a 196 

dosare de executare recuperandu-se  pe aceasta cale o suma de 446.375 lei. 

 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Cicârlău, pentru realizarea 

sarcinilor specifice activităţii pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare şi cu radiogramele transmise de D.E.P.A.B.D., a întocmit planuri proprii de 

activitate, cu sarcini concrete pe competenţe, cu aplicarea unitară a actelor normative, ce 

reglementează activitatea în ansamblu, având stabilite obiective precise, care s-au realizat după cum 

urmează: 
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 În anul 2022, Evidenţa Persoanelor din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenţă a persoanelor Cicarlau a desfăşurat următoarele activităţi: 

 a eliberat un număr de 617 cărţi de identitate; 

 a eliberat un  număr de 17 cărţi de identitate provizorii; 

 a soluţionat un număr de 40  cereri pentru inscrierea în actul de identitate a 

vizei de stabilire a reşedinţei; 

 s-au înregistrat acte şi fapte după cum urmează 

- 18 transcrieri certificate nastere; 

- 25 căsătorii; 

- 28 decese; 

- 3 divorturi pe cale administrativa;  

- 1 dosare rectificare acte de stare civila; 

-    3 schimburi de nume pe cale administrativa; 

 s-au primit cereri pentru eliberarea de duplicate ale certificatelor de naştere, 

căsătorie şi deces în număr de 99; 

 În domeniul culturii am început să ne revenim după anii marcați de restricțiile pandemice și 

am organizat un festival omagial dedicat îndrăgitului interpret Nicolae Sabău. În acest an ne-am dorit 

să readucem în atenția publicului printr-un spectacol omagial ”Festivalul Alină-te dor alină”, acest 

important eveniment cultural din viața comunei noastre pe care ne dorim să-l ducem mai departe și 

care, de acum înainte, se va intitula ”Festivalul Concurs Național – Nicolae Sabău – Alină-te dor 

alină!”. Tot în acest an am organizat împreună cu Asociația cultural artistică ”Vasile Lucaciu”, 

festivalul literar cu același nume. Cu ocazia sărbătorii pomului de iarnă am organizat împreună cu 

copiii noștri un spectacol de colinde tradiționale atât la Ilba cât și la Cicârlău în așteptarea moșului. 

  Din punct de vedere juridic înstituția noastră a fost împlicată într-un număr de  17 dosare de 

fond funciar, plângeri contravenționale, pretentii, urbanism și muncă în folosul comunității și 7 

dosare în materia însolvenței unde comuna Cicârlău a formulat cerere de înscriere a creanțelor, fiind 

înscrisă în Tabelul preliminar și/sau la masa credală cu sumele de bani datorate de societatile 

respective. 
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 Principalele activități ale Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului au constat în:              

   Anchete sociale 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificată şi completată prin Legea 257/2013 compartimentul de asistență socială a 

efectuat un număr de 130  anchete sociale pentru diverse categorii de cetăţeni la solicitarea acestora 

sau la solicitarea unor instituţii ale statului, după cum urmează: anchete sociale pentru încadrarea în 

grad de handicap sau reevaluarea încadrării în grad de handicap a persoanelor fizice adulte și a 

copiilor (pentru aceștia s-au întocmit dosarele de evaluare în grad de handicap, s-au scanat toate 

documentele și s-au transmis pentru fiecare către Comisia de Evaluare și Încadrare în Grad de 

Handicap), anchete sociale pentru elevii de liceu la acordarea sprijinului financiar acordat acestora 

prin Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" și  burse sociale,  anchete sociale 

solcitate de către:  

 - Judecătoria Baia Mare cu privire la încredinţarea minorului în urma divorţului dintre părinţi , 

pentru acordare ajutor public judiciar sau stabilire tutelă copil minor 

- Direcția de Asistență  Socială și Protecția Copilului Maramureș cu privire la  copiii aflați în 

plasament la familii, copiii instituționalizați în centre de plasament și copiii aflați în asistență 

maternală. 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.219/2006 privind activităţile de identificare, 

intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia 

se află la muncă în străinătate compartimentul de asistență socială are în evidență un număr de 29 de 

copii proveniți din  17  familii.  

          Prestaţii sociale 

  În conformitate cu prevederile OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copilului, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, s-au întocmit : 

               - 70 dosare pentru acordarea indemnizaţiei  de creşterea copilului până la doi ani                           

   indemnizaţiei  de creşterea copilului cu handicap și a stimulentului de inserție 
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În temeiul prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, modificată şi 

completată ulterior, s-au întocmit un număr de: 

- 34  dosare pentru acordarea alocației de stat pentru copii  născuți în România 

- 13  dosare pentru acordarea alocației de stat pentru copii născuți în străinătate          

- 25 dosare pentru: trecerea alocației de stat din mandat poștal în cont personal,   schimbare titular, 

transfer dosar din alt județ 

Pentru toate acestea s-au întocmit situațiile centralizatoare, s-a scanat fiecare dosar  și s-au 

transmis către  Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Maramureș, lunar. 

În conformitate cu Legea 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi 

completările ulterioare, în cadrul compartimentului de asistență socială sunt în evidență un număr de 

43 de dosare, pentru care s-au întocmit anchetele sociale periodice în termenele prevăzute de lege, 

situațiile centralizatoare și dispozițiile aferente pentru fiecare titular care a necesitat moficarea, 

suspendarea, încetarea sau reluarea în plată a dosarului. S-a înregistrat un număr de 13 dosare noi 

pentru acordarea acestei alocații, la care s-au întocmit anchetele sociale, situațiile centralizatoare și 

dispozițiile pentru fiecare în parte. Toate acestea fiind transmise  Agenției Județene de Plăți și 

Inspecție Socială Maramureș. 

- în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat în  anul 2022  

au existat un  număr  de 8 dosare de ajutor social şi 8 dosare de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu 

lemne la beneficiarii  de  ajutor social. Potrivit prevederilor legii s-au întocmit anchetele sociale 

periodice în termenele prevăzute de lege, situațiile centralizatoare, dispozițiile aferente pentru fiecare 

titular care a necesitat acordarea, moficarea, suspendarea, încetarea sau reluarea în plată a 

dosarului,borderourile,  rapoartele statistice, situațiile lunare de lucrări ale acestora și fișele de pontaj; 

S-au monitorizat dosarele privind persoanele încadrate în grad de handicap grav, în număr de , 

care beneficiază de îngrijirea unor asistenţi personali şi urmărirea respectării de către aceştia a 

obligaţiilor ce le revin prin vizite periodice la domiciliul lor. 

Totodată s-au monitorizat și dosarele beneficiarilor de indemnizatie lunară de handicap, în număr 

de . Pentru toate persoanele cu handicap grav cu asistent personal s-a întocmit pe percursul anului 

2022  dispoziții fie de acordare, modificare sau încetare după cum s-a impus . 
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 În conformitate cu prevederile Legii nr.226/2021, s-au preluat şi centralizat un număr de 127 de 

cereri pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei cu lemne, gaz sau energie electrică. S-u 

întocmit situațiile centralizatoare, borderourile și rapoartele statistice. 

 În conformitate cu Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar 

a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru 

grădiniță s-au acordat un număr de 13 tichete lunar  pentru copiii preșcolari.  

În conformitate cu H.G. nr.784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 

implementării programului POAD 2018-2021 s-a distribuit în două tranșe câte un număr de 190 de 

pachete cu produse alimentare pe fiecare tranșă persoanelor beneficiare de ajutor social, familiilor 

beneficiare de alocație pentru susținerea familiei și persoanelor aflate temporar în situații critice de 

viață. 

În relaţiile cu alte instituţii s-a dat răspuns adreselor primite de solicitare a unor date, informaţii şi 

statistici.  

 În ceea ce privesc învestițiile derulate prîn cadrul compartimentului de Achiziții publice și 

Managementul proiectelor vă pot înforma asupra faptului că la momentul actual avem: 

  Proiecte depuse pe AFM 

1. Creșterea eficientei energetice si gestionarea înteligenta a energiei la Căminul cultural dîn 

localitatea Bârgău, comuna Cicârlău, județul Maramureș - proiect aprobat spre fînantare. 

2. Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei  la Grădînița  cu 

program normal din localitatea  Cicârlău, judetul Maramures - proiect aprobat spre 

fînanțare 

3. Creșterea eficienței  energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Cicârlău, 

județul Maramureș - contract semnat 

4. Instalații de reîncarcare pentru vehicule electrice în comuna Cicârlău, județul Maramureș – 

proiect aflat în evaluare la AFM. 

      4. Proiecte depuse pe POIM 
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 Achizitie echipamente  de protecție sanitară precum și alte echipamente de acest tip, 

necesare pentru prevenirea râspândirii noului coronavirus SARS-COV-2, în comuna 

Cicârlău, județul Maramureș – proiect aflat în împlementare 

5. Proiecte depuse pe PNRR 

 Centru de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Cicârlău județul 

Maramureș - proiect aprobat spre fînanțare. 

 Sistem inteligent de management local în Comuna Cicârlău, județul Maramureș - proiect 

aflat în implementare 

      6. Proiecte depuse prin P.N.I. – Anghel Saligny 

 Extindere retea de alimentare cu apă în localitatea Cicârlău, comuna Cicârlău, judetul 

Maramureș - proiect aprobat  

 Reabilitare si modernizare  drumuri si strazi în  comuna Cicârlau, judetul Maramures-

proiect aprobat 

7 C.N.I. 

 Reparatii si consolidari de maluri distruse în urma inundatiilor pe Valea Teilor și 

Valea Porcului în comuna Cicârlău, județul Maramureș – licitație finalizată  

 Reparatii si consolidari de maluri distruse în urma înundatiilorpe Valea Mare si Valea 

Ilba în comuna Cicarlau, judetul Maramures – proiect în pregătire 

 

 Pe lângă obiectivele enumerate mai sus, care sunt fînanțate dîn fonduri europene sau 

guvernamentale, mai avem câteva proiecte fînalizate în anul 2022, sau în curs de fînalizare și 

fînanțate întegral de la bugetul local, astfel:     

        1. Actualizare PUG - obiectiv în derulare 

 2.  Asfaltare și reparații DC 102 Ilba - Handalu Ilbei – proiect multianual 

3. Execuție sursă de apă-buget local – proiect în procedură de licitație 

4.Asfaltare drum Nicolae Sabau – proiect finalizat 

5. Amenajare și dotare locuri de joacă pentru copii la Ilba și Bârgău - finalizat 
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e-mail: contact@primariacicarlau.ro; web: www.primariacicarlau.ro 
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 De asemenea, în afara proiectelor amintite mai sus, s-au mai derulat și alte învestiții în: 

evaluarea domeniului public; închirieri de utilaje; servicii de consultanță; întabulări;  mentenanță 

iluminat public; decolmatări, etc. 

În domeniul gospdăririi comunei și protecției mediului am implementat colectarea 

selectivă. Menținerea curățeniei este un obiectiv destul de greu de realizat. Cetățenii comunei nu 

răspund întotdeauna pozitiv la această cerință. Cu implicarea noastră, a tuturor (primar, viceprimar, 

consilieri locali, aparat admînistrativ), am pornit un program anual de curațenie a comunei (în parcuri, 

terenuri dîn domeniul comunei, drumuri comunale, clădiri  rezidențiale, școli, șanțuri de colectare a 

apelor etc), ce se derulează în fiecare primăvară și la care sperăm ca pe viitor să participe cât mai 

multă lume. În cursul anului 2022 am avut controale pe linie de mediu, în urma cărora au fost găsite 

unele nereguli în toate satele aparținătoare, procedând la remedierea lor. În cursul anului 2022 am 

insistat pe păstrarea în bune condiții a spațiilor verzi (cosit, curățat, strârns iarba) și au fost efectuate 

lucrări de întreținere spații verzi, decolmatări.  

 Îmi doresc ca toate proiectele începute sa fie fînalizate și, mai mult, să reușim să demarăm și 

alte lucrări de o importanță deosebită pentru comuna noastră în rețele edilitare de apă și canal, 

înfrastructură rutieră, gaz, dar și în domenii precum educație, cultură sau sport. 

 

Sorin LUPȘE 

 Primarul comunei Cicârlău 


