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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA CICÂRLĂU 
  CONSILIUL LOCAL CICÂRLĂU  

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

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

   PROCES  VERBAL 
 

 
Încheiat azi,  27  ianuarie   2023    în şedinţa  ordinară a Consiliului Local Cicârlău. 

 Sunt prezenti  in sedinta:  12 consilieri locali din cei  13  in functie .  Lipsește motivat  
consilierul  local Danut Nicolae, Participă domnul primar – Sorin Lupse, secretar  general al 
comunei Cicarlau Georgela Pop, consilierul personal al primarului – Herța Marius Nicolae si 
Simona Claudia BOZGA , inspector . 
 Şedinţa este deschisă de primarul comunei care  da citire ordinii de zi :  

1.  Proiect de hotărâre privind  alegerea presedintelui de sedință . 
2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  bugetului local  pe anul 2023 . 
3. Proiect de hotărâre   privind  constituirea si utilizarea  fondului de rezerva  al  Consiliului 

local Cicarlau. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea retelei scolare pentru anul  scolar 2023-2024. 
5. Proiect  de hotărâre privind aprobarea unui act aditional. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a masei lemnoase.  
7. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență . 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului  de asistenti personali si a 

indemnizatiilor lunare pentru anul 2023 . 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni de actiuni  și lucrări de interes 

public local  ce vor fi prestate în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de 
persoanele pentru care se  stabileste  obligatia de a presta muncă neremunerată în 
folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive.pentru anul 2023.  

10. Prezentarea Raportului  privind activitatea desfășurată de asistenții personali  
ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 . 

11. Diverse  
Domnul primar – fata de ordinea propusă supun aprobării  suplimentarea  ordinii de zi  cu  doua 
proiecte de hotărâre : PH nr.    10  / 2023 privind completarea HCL nr. 87/2022  pentru aprobarea 
implementarii proiectului ”CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT 
VOLUNTAR ÎN COMUNA CICÂRLĂU JUDEȚUL MARAMURES” în vederea finanțării acestuia în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, 
subinvestiția I1.a „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar’’, investiția I1 „Dezvoltarea, 
modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel 
de județ sau la nivel de orașe/comune’’, componenta 3. Managementul deșeurilor si  
PH nr. 112023  privind exprimarea acordului  pentru  scoaterea definitivă  din  fondul forestier  a 
unei suprafete de   pădure  comunală   de 0,9999 ha . 
 Este supusa la vot ordinea de zi modificată – 12 voturi pentru  
  Se intreaba consilierii locali daca  sunt de acord cu procesul verbal de la sedinta anterioara, care 
este aprobat in forma prezentată.  
 Se trece la discutarea pucnctului 1  de pe ordinea de zi  - proiect de hotărâre privind alegerea 
presedintelui de  sedinată. Este propus si ales domnul Ioan Bledea . 
  Domnul presedinte  de sedinta dă cuvantul domnului primar pentru prezentarea proiectului privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2023. 
 Domnul primar – am  incercat să propunem un buget axat in principal pe lucrările de investitii  pe 
care dorim  să le realizăm in acest an .  
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PROIECT BUGET LOCAL  PE ANUL 2023   

  
D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Buget 2023 

 PREVEDERI ANUALE 

 TOTAL  

  

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL PE ANUL 2023, 
din care: 

12989 

VENITURI PROPRII , din incasari de impozite si taxe locale 2693 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit , din care: 3324 

Cote defalcate din impozitul pe venit 3166 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

158 

Sume defalcate din TVA , din care: 2136 

Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor cu bunuri si 
servicii in invatamant, tichete gradinita, evidenta populatiei, 

finantarea drepturilor copiilor cu cerinte speciale, etc 

1902 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 234 

Subventii de la bugetul de stat  

EXCEDENT BUGET LOCAL+ VP 4836 

  

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL PE ANUL 
2023, DIN CARE: 

12989 
Autoritati executive 2263 
Cheltuieli de personal 1770 

Cheltuieli bunuri si servicii(intretinere si functionare) 378 

Investitii:   

Digitalizare/statii incarcare auto 115 

Servicii publice comunitare de evidenta a 
persoanelor 

498 

Cheltuieli de personal 185 

Cheltuieli bunuri si servicii(intretinere si functionare) 48 

Reparatii acoperis spclep 250 

Arhiva 15 

Fond rezerva bugetara 125 
Protectie civila si protectia contra incendiilor  12 

Invatamant 1194 
Cheltuieli bunuri si servicii(intretinere si functionare) 253 

Burse elevi 202 

Naveta cadre didactice 15 

Tichete gradinita 9 

Drepturi copii cu cerinte educationale speciale 0 

Lucrari de reparatii scoala handal 15 

Reparatii acoperis Scoala 2 Ilba 250 
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Investitii:   

Cresterea eficientei energetice gradinita Cicarlau AFM 450 

Sanatate 200 
Anvelopare dispensar uman Cicarlau 200 

Camine culturale 514 
Cheltuieli de personal 53 

Cheltuieli de intretinere si functionare 34 

Ansamblu Strugurelul 17 

Evenimente culturale 10 

Investitii:   

Eficientizare energetica/modernizare camin Bargau 
AFM 

400 

Sala Sport 101 
Cheltuieli de personal 72 

Cheltuieli de intretinere si functionare 19 

Reparatii curente sala sport 10 

Asistenta sociala in caz de invaliditate 1448 
Cheltuieli de personal asistenti personali 897 

Cheltuieli indemnizatii handicap 551 

Ajutor social 89 
Ajutor social sasaran 22 

Ajutoare de urgenta 25 

Ajutoare incalzire 42 

Iluminat public si electrificari rurale 270 
Consum iluminat public 85 

Reparatii si intretinere iluminat public 25 

Investitii:   

Eficientizare energetica iluminat public in comuna 
AFM 

150 

Infrastructura incarcare vehicule electrice AFM 10 

  

Alimentare cu gaze naturale in localitati 240 
Investitii:   

Extindere retea gaz Ilba 240 

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si 
dezvoltarii comunale 

3610 

Intabulari 30 

Reabilitare troite 20 

Amenajare parc central Cicarlau 150 

Amenajare centru civic Cicarlau 20 

Statii autobus 15 

Investitii:   

Actualizare PUG 85 

Retea apa Cicarlau- Vii 3000 

Retea alimentare cu apa Cicarlau- A.S 200 

Retea canalizare Ilba 10 

Statie colectare deseuri selectiva CAV 10 

Reparatii si consolidari vai CNI 70 
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Salubritate 330 
Transport gunoi menajer/taxa depozitare 330 

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 150 
Decolmatari/igienizari 100 

Deszapezire 50 

Agricultura, silvicultura 110 
Achizitie terenuri - zona turistica 110 

Drumuri si poduri 1835 
Reparatii drumuri si strazi comunale 100 

Rigole carosabile 15 

Investitii:   

Modernizare drum comunal 102 Handalu-Ilbei 400 

Modernizare str Pinilor 75 

Modernizare str Lazuri 5 

Asfaltare drum Pompe 10 

Modernizare retea stradala de drumuri A.S 150 

Asfaltare strazi cf proiect 1030 

PT consolidare sector str. Valea Handalului 50 

  
  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Buget 2023 
 PREVEDERI ANUALE 

 TOTAL  

TOTAL VENITURI BUGET activitati finantate din 
venituri proprii si subventii PE ANUL 2023, din 

care: 

80 

VENITURI PROPRII , din incasari de impozite si taxe locale 80 

TOTAL CHELTUIELI BUGET activitati finantate din 
venituri proprii si subventii  PE ANUL 2023, DIN 

CARE: 

80 

Lucrari anexa gospodareasca 80 

 
  Domnul primar – salariile pentru   angajatii institutiei le-am asigurat pana la sfarsitul 

anului, iar pentru   asistentii personali  si indemnizatiile lunare ale persoanelor  cu handicap   sunt  
asigurate pana in luna august inclusiv, in functie de   sumele pe care le-am primit si in functie de 
numarul de asistenti personali si indemnizatii pe care urmează sa-l  aprobam . 
 Am pus bani pentru  schimbarea acoperisului la SPCLEP  . Am omis sa punem bani pentru  
zilele comunei, o sa luam  de la proiectul cu apa si o sa  punem pe cultura 15 mii. Am alocat ceva 
bani si pentru  scoala de la Handal , sa avem lini bugetara deschisa.   

 Speram in luna februarie să semnam contractul de finantare pentru pentru Gradinita din 
Cicarlau. 

Am alocat bani pentru anveloparea dispensarului medical din Cicarlau. Cu privire la  
caminul din Bargau suntem cuprinsi in lista   de investitii a ministerului. Am semnat contractul cu 
iluminatul public, se vor schimba 579 becuri , cu sistem de telegestiune si functie de aprindere . 
Am  pus  bani pentru  statiile de autobuz,  la Ilba  a luat   vantul statia de autobuz de pe capat. La 
CJ  este un proiect  pe statii de autobu pe tot judetul, poate  o sa putem fi si noi cuprinsi in el. 

 Cu privire la reteaua de apa , sper ca pana saptamâna viitoare să  finalizam evaluarea 
tehnica. Am fost la Bucuresti -o sa trebuiasca sa mai trimitem niste clarificari pentru a putea semna 
contractul pe Anghel Saliny. Pentru apă avem trei proiecte POIM-ul, buget local si Anghel Saliny. 
Cu privire la reteaua de canalizare, sunt sanse să se deschida  linie de finantare pe PNRR sa 
depunem  pentru Ilba.  

 Cu proiectul  cu CAV , depozitul de colectare , daca vom primii finantare vom cere un 
avans. 
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Balan Ovidiu – ce se face prin acest proiect ? 
Domnul primar -  o platforma betonata , unde vor fi montate mai multe containere mari 

pentru depozitarea  cauciucurilor , aparatura , deseuri mari. 
Dorca Nicolae- este o investitie buna  
 Am fost   cu un proiectant  pe Valea Handalului , unde este dâmla, la prima vedere   este 

simplu, dar  este o lucrare cmplexă. S-a mai incercat si in trecut sa se repare drumul.  Dealul 
impinge  drumul catre vale. Valoarea investitiei este foarte mare, undeva la 750 mii lei. Am alocat 
bani pentru proiectul tehnic. Trebuie facut un zid de sprijn,  undeva la 80 de metri, 2 metri sus si 2 
metri jos, talpa. Pe un metru liniar intra aproximativ din calculele proiectantului 6 m3 beton . 

 Jurje Andrei-  cu privire la colectarea apei? 
 Domnul primar – sunt prevazute doua tuburi de colectare. Trebuie vazut si starea drumului 

dinspre vale. 
 Liviu Pop – ce străzi sunt prevazute pentru  asfaltare? 
 Domnul primar – Caliman, Turan, Decebal, Caprioarei 
 Liviu Pop – strada de la Print Masters trebuie facută. 
 Domnul primar- sunt doua strazi alternative ,Pompelor si Vasile Lucaciu asfaltate , 

betonate. 
 Liviu Pop – din Viile Cicarlaului vin foarte multi bani  
 Domnul primar – doar apa din Vii este undeva  3 milioane de lei . 
 Bledea Ioan – să se tina cont si de Festivalul domnului Sabău, dacă se va mai tine. 
 Domnul primar – avem deschisa linie bugetară pentru evenimente culturale.  
 Frentiu Dorin – mi se pare ca pentru Dispendarul din Cicarlău sunt foarte multi bani  

alocati. 
 Domnul primar – nu este obligatoriu să-i folosim pe toti, nici la acoperis nu i-am folosit . 
 Bledea Ioan – intreba daca mai sunt   discutii legate de  proiectul de buget local, nemaifiind 

discutii 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  

constituirea si utilizarea  fondului de rezerva  al  Consiliului local Cicarlau. 
 Domnul primar – conform deciziei Curtii de conturi  trebuie sa constituim un fond de 

rezerva in  valoare de maxim 5% din valoarea totală a chletuielilor , care pot fi folosite pentru 
situatii de urgenta. 

 Propunerea noastra este de  1% din totalul cheltuielilor.  
Bledea Ioan – supune la vot proiectul de hotărâre – 12 voturi pentru  

           Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi   - Proiect de hotărâre privind 
aprobarea retelei scolare pentru anul  scolar 2023-2024 
 Domnul primar – am primit  avizul de la Inspectoratul scolar pentru  reteaua scolara pentru 
anul 2023-2024 , nu sunt modificari . 
 Am vorbit cu doamna director referitor la depunerea unui proiect pentru  dotarea laboratoarelor 
scolii. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre -12 voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului  5 de pe ordinea de zi - Proiect  de hotărâre privind aprobarea 
unui act aditional.  
 Domnul primar – este vorba despre  actul aditional nr. 12/2022 cu Reminul , pentru inchirierea 
retelei electrice. Valoarea     este undeva la 271 euro/luna . 
 Balan Ovidiu -    se face compesare din cate am inteles cu datoria Reminului. S-a  marit de anul 
trecut?  
 Simona Bozga – se face prin compensare. S-a marit de anul trecut ,  a fost 250 euro, acum este  
271 euro.  
 Este supus la vot proiectul de hotărâre – 12 voturi pentru  

Se trece la discutarea punctului 6  de pe ordinea de zi-  Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de acordare a masei lemnoase.  

 Domnul primar – da citire proiectului si regulamentului  
 Dorca nicolae – stau pe strada Negrutii intr-o casa trei familii, cate lemne primesc? Sunt 

locuri unde s-a dus de cate trei ori. 
 Domnul primar – 5 metri.  Am propus acordarea pe numar administrativ , pentru ca  la 

nivelul comunei  noi  avem  aproximativ  1800- 1900  de numere administrative, nu avem de unde 
sa  dam lemn pentru toata lumea. Regulamentul  acesta intra in vigoare din momentul aprobarii, 
adica de anul acesta , cererile de anul trecut nu se mai iau in considerare. Se face registru , se  
preiau cererile  si se vor acorda in   ordinea depunerii cererilor cu conditia sa nu aiba restante la 
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bugetul local.. Noi vindem lemnele in rampa la pretul stabilit, transportul  este in sarcina 
cumparatorului. 

 Balan Ovidiu -  sa se  stabileasca ca cine isi plateste  si pe anul in curs este prioritar. 
Georgela POP – este discriminare. Omul are dreptul sa plateasca impozitul curent  pana la 

sfarsitul lunii martie , cu bonificatia de 10%, respectiv lunii septembrie fara penalitati. Nu putem sa-i  
obligăm  pe oameni sa-si plateasca impozitul curent, doar cel restant. 

 Domnul primar – Irinel  afirma ca nu este constitutional sa-i constrangi pe oameni sa 
plateasca. 

 Adela Varga – ar trebui sa fie prioritari cei ce platesc la zi. 
 Domnul primar – cererea este foarte mare, oricum nu o sa putem sa dam la toti. 
 Bledea Ioan – daca ne luam dupa  situatia incasarilor, jumatate nu au dreptul sa primeasca 

lemne. Cei care nu si-ai achitat in anii anteriori impozitul nu primesc. Regulamentul este bun, 
speram sa functioneze. Viceprimarul trebuie sa tina legatura cu cei de la Ardud.  

 Liviu Pop – sa se respecte tabelul 
 Este supus la vot proiectul de hotărâre- 12 voturi pentru  
 Se trece la dscutarea punctului 7 de pe ordinea de zi  - Proiect  de hotărâre privind  

aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență. 
 Domnul primar -   este acelasi regulament ca si anul trecut , in care sunt aprobate situatiile 

deosebite.  
Bledea Ioan – supune la vot proiectul de hotărâre- 12 voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea numărului  de asistenti personali si a indemnizatiilor lunare pentru anul 2023 
 Domnul primar  am propus pentru acest an  un numar de 25 asistenti personali si  35 de 

indemnizatii.  Momentan in plata avem 23 de  asistenti si 35 de  indemnizatii.  
Este supus la vot proiectul de hotarare – 12 voturi pentru  
 Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Planului de actiuni de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în 
comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care se  stabileste  
obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești 
definitive.pentru anul 2023. 

 Domnul primar -  este vorba de planul anual de lucrări care se fac  de  cei de la asistenta 
sociala si de cei cu  sentiinte judecatoresti.  

Este supus la vot proiectul de hotărâre – 12  voturi pentru   
 Se trece la discutarea punctului  10 de pe ordinea de zi -  Proiect privind completarea HCL 

nr. 87/2022  pentru aprobarea implementarii proiectului ”CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ 
A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CICÂRLĂU JUDEȚUL MARAMURES” 
în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de 
proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, subinvestiția I1.a „Înființarea de centre de colectare prin aport 
voluntar’’, investiția I1 „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management 
integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune’’, componenta 3. 
Managementul deșeurilor. 

 Asa cum stiti am depus anul trecut proiectul pentru CAV-ri , cei de la fonduri ne-au solicitat  
completarea  hotararii cu  un  nou aliniat  la articolul 3  avand urmatorul continut: „Lucrarile vor fi 
prevazute în bugetul local al UAT  comuna  Cicârlău, pentru perioada de realizare a investitiei, în 
cazul obtinerii finantarii, conform punctului 4.3.3 din ghidul specific”. 

 Este supus la vot proiectul de hotărâre- 12 voturi pentru 
 Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi - privind exprimarea acordului  

pentru  scoaterea definitivă  din  fondul forestier  a unei suprafete de   pădure  comunală   de 
0,9999 ha . 

 Domnul primar – am primit din nou o solicitare  de obtinere a acordului de scoatere 
definitivă din fondul forestier de la cariera Cornis Ilba.  Dupa obtinerea permisului si  avizelor se va 
face compensarea in  echivalent . 

 Liviu Pop – de ce se solicita 0,999 Ha. 
 Domnul primar -  pana la un hectar sunt alte cheltuieli cu permisul de exploatare. 
  Este supus la vot proiectul de hotărâre – 12  voturi pentru  
 Se trece la prezentarea raportului privind activitatea  asistentilor personali pentru  anul  

2022 . 
 Domnul Bledea – era bine daca era prezentă  si reprezentanta compartimentului, daca 

aveam intrebari. 
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 Georgela Pop  - este prezenta  
Diverse  
 Domnul primar – maine este ziua domnului Marc Viskolcz, implineste  101 ani, o sa incerc 

sa ajung la el.  
 Balan Ovidiu - vizavi de consolidarile văilor,la Ilba la familia Vaida Salusta ar trebui 

intervenit si la  familia Ardelean , pe Valea Teilor. 
 Domnul primar -  avem finantare pe CNI,  vor fi date in executare valea Tailor si valea 

Porcului . 
 Cadar Gheorghe -  dupa multi ani in care ne-am  bucurat de iluminatul festiv , in acest an 

nu am avut nimic. 
Frentiu Dorin – toata lumea a facut economie , la noi a fost la iluminat. 
 Domnul primar -    alte localitati au impodobit si noi puteam sa facem ceva ,  un minim 

necesar, dar din suma ce ar fi trebuit sa o platim am  mai facut economie.  
 Liviu Pop – la Cicarlau se putea impodobi macar bradul  
 Frentiu Dorin – alte localitati isi permit, cum este Seiniul , care este producator de energie. 
 Domnul primar – daca  vom implementa  proiectul  cu iluminatul vor scadea drastic   si 

facturile . 
 Liviu Pop – ce economie s-a facut? 
 Dommnul primar – undeva la  46 mii lei. 
Cadar  Gheorghe- sa se tina seama de reabilitarea atelierului de la scoala,  cad tigle de pe 

acoperis  , să nu se intample ceva.  S-ar putea da o utilitate pe viitor. 
 Balan Ovidiu – I se poate schimba destinatia.  
Miclaus Maria- copiii au fost foarte incantati de Serbarea de Craciun  
 Dorca Nicolae – au fost montate in sfarsit oglinzile , se multumeste. Tot mai multi parinti isi 

cauta  gradinite in alte localitati  pentru copii. Sunt  nemultumiti de faptul ca personalul gradinitei  
este  invechit. 

 Maria Miclăus – Monica este in continuare pe foaie de boală, in locul ei este domna Luci. 
Nu vine nimeni  la   concurs pentru cateva luni.  

 Domnul primar – speram  sa dam drumul anul acesta la lucrările de la gradinita , s-o 
modernizam, avem in plan si  implementarea unui program prelungit, dar pentru aceasta stiti ca  
trebuie indeplinite niste conditii. Poate reusim sa implementăm si   proiectul pentru dotare cu 
scoala si sa achizitionam si mobilier nou. 

 Jurje Andrei -   daca s-au luat masuri cu privire la capela de la Bargau.  
 Domnul pimar -  lucrarea a iesit din garantie ,o sa trebuiasca să facem noi reparatiile.  

Capela este data in adminstrare , ar trebui cineva sa  ne sesizeze Ia astfel de cazuri. 
 Jurje Andrei – la Ilba , pe parcarea din fata  parcului  parceaza tot timpul un tir care strica 

pavajul , de ce nu se iau masuri sa nu mai parcheze. Sa I se faca o sesizare, i-o duc eu daca 
trebuie.  

 Domnul primar – nu stim cine este  
 Domnul Roman  -  cei ce exploateaza  piatra  si lemnul din padure au pus bariera pe Valea 

Mare . 
 Ardelean Viorel – drumul este public , nu se poate inchide. 
 Domnul primar – nu stiu,  o sa discut cu cei de la Tauti.   
Bledea Ioan -  Pufi, Verdes care exploateaza lemne  a pus bariera. S – au furat lemne de la 

el . 
 Dorel Roman  -  s-a pus la un moment dat problema concesionarii  terenurilor de pe 

pasune. Terenurile acelea s-ar putea valorifica.  Lumea intreaba daca se vor mai schimba becurile 
stricate de pe stalpi. 

 Domnul primar - asa cum v-am zis  prin proiectul cu iluminatul  se vor schimba toate 
becurile , nu putem sa investim acum si peste o luna , doua sa le schimbam . 

Liviu Pop -  trebuie reparat drumul in Vii cand se incalzeste, l-ati inceput inainte de 
sarbatori. 

 Domnul primar- nu am mai gasit asfalt in statii, am luat asfalt la rece , dar nu a ajuns. Am 
facut o actiune cu baietii si altii. 

 Andrei Jurje – ar putea sa mai iasa si oamenii sa mai puna in gropi cate ceva 
 Liviu Pop – la bazinul de apa  putem sa incepem lucrarile? 
 Domnul primar – inca nu, nu este gata licitatia. Este gata brasnsamentul la putul de apa de 

la Pompe, pompa merge tot timpul. 
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 Bledea Ioan  - firma care a facut acoperisul la dispensarul din Cicarlau ar trebui contactată, 
dupa ploi, curge apa pe terasa dispensarului. 
 Platform betonata de la Ilba ce se intampla cu ea? 

 Domnul primar – este inchiriata de o firma din Negresti  
Bledea Ioan -  Ansamblul Strugurelu  organizează  in fiecare miercuri de la ora 19  repetitii. 
 Domnul priamar – am masurat cu domnul Petric cotele, la Cicarlau este mai inalt decat la  

Ilba , dar proiectul a fost facut de catra Eptisa si Vital , nu de catre noi . 
 

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