
Proces verbal 

Incheiat azi 14.01.2013 

 

 

 Cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. Din 

totalul de 11 consilieri, la sedinta participa un numar de 10.  

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in 

unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

Se da citite ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 

2013 in urma modificarilor legislative. Pentru adoptarera acestor hotarari 

este nevoie de votul ,,pentru’’ al majoritatii consilierilor in functie. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Se trece la primul punct al ordinii de zi: 

Doamna Clapa propune presedinte de sedinta pe domnul Manzat Petru 

propunere votata in unanimitate pentru 3 luni. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului Danciu, intreaba ce 

repercusiuni ar avea Primaria daca nu mareste impozitele. Domnul primar spune ca 

nu stie exact, dat in proiectul propus de primarie sunt marite cu 10%. 

Domnul Iuga Gheorghe – intreaba daca se maresc cu 10% cat se adauga la 

bugetul local. 

Domnul Niste spune ca a stat de vorba cu cetatenii si majoritatea cetatenilor 

isi exprima dorinta sa nu fie marite. 

Domnul primar insista totusi sa fie marite cu 10% si s-ar aduce la buget circa 

100 milioane vechi. 

Domnul Manzat propune sa fie marite cu 10%, deoarece, dupa discursurile 

Guvernului cei care nu maresc nu primesc subventii. 

Domnul primar prezinta Consiliului Local o adresa trimisa catre Consiliul 

Judetean pentru sume banesti pentru lucrarile ce se vor face in 2013, aproximativ 

40 miliardde vechi. 

Spune ca este greu pentru realizarea tuturor proiectelor, este multa birocratie 

cu costuri foarte ridicare. 



Domnul primar spune ca a mai solicitat sume banesti si pentru Scoala din 

Dumbraveni, explica consilierilor locali ca sunt directive de la Guvern pentru a 

aduce bani la bugetul national, pentru ca apoi Primariile sa poata solicita. 

Propunerea domnului Niste sa ramana impozitele la nivelul anului 2012. 

Proiectul de hotarare este cu marirea de 10%. 

Pentru ramanerea taxelor la nivelul anului 2012 .S-au votat cu 6 voturi 

,,pentru’’ ramanerea taxelor la nivelul anului 2012: d-l Martian, d-l Niste, d-l 

Clapa, d-l Nastase, d-l Iuga Gheorghe, d=l Creta Al. Viorel. 

Voturi pentru majorare cu 10%, 4 voturi D=l Danciu, D-l Manzat, d-l Iuga 

Vasile, d-na Clapa Emilia. 

Hotararea pentru impozitele si taxele pe anul 2013 a fost adoptata cu 5 voturi 

,,pentru’’ si 4 voturi ,,impotriva’’. 

Domnul primar prezinta Consiliului Local adresa de la Inspectoratul Scolar 

Judetean prin care Consiliul Local sa-si exprime acordul pentru reteaua scolara 

2013-2014. 

Consiliul Local este de acord cu functionarea scolii. 

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi se incheie prezentul proces 

verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,     Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 31.01.2013 

 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. Din totalul de 11 

consilieri, la sedinta participa un numar de 10. 

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate pentru 

felul in care a fost prezentat. 

Se da citite ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind modalitatea de atribuire a suprafetelor de pasuneaflate in 

domeniul public  al comunei Ciceu-Giurgesti; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local, in vederea 

aplicarii art.6 din Legea 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor in 

comuna Ciceu-Giurgesti; 

4. Diverse. 

Domnul primar mai propune adaugarea pe ordinea de zi a unui proiecte de hotarare 

privind aprobarea exploatarii unei cantitati de 14 mc lemn (esenta rasinos – larice) din padurea 

comunala pentru nevoi proprii, construirea unor banci de sezut si realizarea a doua parculete in 

Ciceu-Giurgesti si Dumbraveni. 

Consiliul Local este de acord in unanimitate cu adaugarea acestui proiect. 

Se da citire primului proiect al ordinii de zi: 

Dupa unele explicatii ale domnului secretar si domnului primar, in continuare domnul 

primar explica situatia ,,Composesoratului Obstea-Ciceului’’ – care incaseaza foarte multi bani 

pe subventii si ar trebui verificati ce fac cu sumele de bani catre membrii asociati. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate. 

Se terce la punctul 2 al ordinii de zi. 

Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului. 

Domnul Niste intreaba daca materiale antiderapante au fost aduse in aceasta iarna. 

Domnul primar spune ca a fost dus nisip la penti si in locurile periculoase, nisip fara sare 

pe drumul comunal deoarece nu este turnat stratul al doilea. 

domnulDanciu atragerea atentiei persoanelor care au parcele pe langa drumul comunal 

DC35A, sa nu mai are pamantul pana in sant. 

Domnul Nastase propune achizitionarea unei masinarii, drujba pentru curatarea santurilor 

comunale, de pe domeniul public. 

Se propune la vot proiectul de hotarare care este votat in unanimitate. 

Se terce la punctul 3 al ordinii de zi. 

Domnul Nastase Vasile propune achizitionarea unei scari metalice la Primarie pentru 

diverse probleme care por avea. 

Supus la vot proiectul este votat in unanimitate. 



Se trece la punctul adaugat pe ordinea de zi. 

Domnul primar da explicatii ca lemnele se vor folosii pentru constructia unei banci, 

pentru realizarea a doua parculete unul in Ciceu-Giurgesti si Dumbraveni. 

Supus la vot proiectul este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul Diverse. 

Domnul primar aduce in discutie echipa de fotbal a comunei Ciceu-Giurgesti, cu care 

exista mari cheltuieli fiind in Liga a  IV-a, trebuie si juniori, Echipa din Ciceu-Giurgesti nu mai 

poate functiona daca nu infiinteaza Asociatie legal constituita. La ultima etapa  nu s-a prezentat 

echipa la un meci, a fost amendata cu 5 miliane vechi. Acuma intreaba Consiliul Local daca sa 

mai suportam cheltuielile cu echipa. 

Domnul Creta Alexandru spune ca s-ar putea face Asociatia si sa fie ajutati de Consiliul 

Judetean. 

Domnul Clapa Liviu – consilierul primarului explica Consiliului Local ca hartiile pentru 

Asociatie  sunt facute esterezervata denumirea la Ministerul Justitiei, mai trebnuie cont in banca 

si depuse sume de bani. 

Domnul viceprimar spune ca in Liga IV este greu de intretinut si echipa Ciceu-Giurgesti 

fara alti jucatori straini nu poate face fata. 

Dupa discutii in Consiliul Local este votat in unanimitate ca sustinerea echipei sa ramana 

in continuare in Liga IV-a si vor fi sustinuti cu ajutor banesc pentru plata arbitrilor si transportul. 

Domnul Danciu – intreaba daca persoana care face tratamente la animalele din comuna si 

este delegat de doctorul veterinar are calificarea necesara pentru a face asemenea tratamente. 

Domnul primar spune ca se va interesa la Directia Sanitar-Veterinara despre acest lucru. 

Domnul Martian spune ca s-a rezolvat problema acestei fetite de pe deal care merge la 

scoala. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,     Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 28.02.2013 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. Din totalul de 11 

consilieri, la sedinta participa un numar de 11. 

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate pentru 

felul in care a fost prezentat. 

Se da citite ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in 

judetul Bistrita Nasaud, la care comuna Ciceu Giurgesti este membru asociat in 

mandatarea reprezentantului Consiliului Local Ciceu Giurgesti sa aprobe  primirea de 

noi membrii si sa semneze Actele aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul 

Asociatiei; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei aferente anului 2013 si a incredintarii 

mandatului special primarului sa voteze si sa semneze pe seama si in numele comunei 

Ciceu Giurgesti adoptarea hotararii privind aprobarea cotizatiei anuale pentru anul 

2013 in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare; 

3. Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 2/14.01.2013 si adoptarea unei noi 

hotarari privint stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013; 

4. Diverse. 

Domnul primar mai propune adaugarea pe ordinea de zi a unui proiect de hotarare privind 

aprobarea darii in administrare Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud a terenului aflat in domeniul 

public al comunei, necesar construirii platformelor echipate cu  containere semi-ingropate. 

Ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Domnul presedinte de sedinta da citire primului proiect de hotarare. 

Domnul primar informeaza Consiliul Local ca Asociatia a fost constituita in 2007 cu 

denumirea Master Plan in tot judetul si comuna Ciceu Giurgest, facand parte, saptamana trecuta 

a fost o comisie de la Master Plan B-N, data la care a fost trecuta si localitatea Dumbraveni, se 

vehiculeaza ca pana in 2018 sa fie si apa si canalizare in localitatile comunei. Spune ca 

asigurarea cu aceste utilitati se va face in functie de numarul de locuitori. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 

Domnul primar spune ca este o cotizatie care se plateste anual la Asociatie din bugetul 

Consiliului Local. 

Nemaifiind discutii se supune la vot si proiectul de hotarare este votat in unanimitate de 

catre consilieri. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 



Se reia discutiile cu impozitele si taxele conform procedurii de la Institutia Prefectului 

asupra H.C.L. 2/14.01.2013. 

Domnul primar explica ca veniturile proprii ale primariei sunt mici, nu se pot asigura 

functionalitatile primariei, fara subventii de la institutiile superioare nu se poate functiona. 

Dupa unele discutii intre consilieri se supune la vot proiectul de hotarare. 

Se voteaza astfel: 

- Danciu, Manzat, Iuga Vasile, Clapa Emilia, Creta pentru majorare cu 10%; 

- Nastase Vasile, Iuga Gheorghe, Clapa Adrian, Niste Mircea, Martian, Bot Dinu 

pentru ramanerea impozitelor la nivelul anului 2012. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 

Referitor la acest proiect domnul viceprimar explica Consiliului Local despre 

containerele care se vor construi in localitatile comunei, la Ciceu Giurgesti nr. 208 si 318,  

Dumbraveni nr. 54 si 232. 

Domnul Martian intreaba despre deseurile electric-electronice. 

Raspunsul domnului primar este ca s-ar putea lua legatura cu firmele specializate, 

anuntata populatia sa isi adune aceste deseuri si sa le predea.â 

Domnul Clapa Adrian – la pozitia 124 sa fie luate masuri pentru curatirea albiei vaii. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate. 

 

Se trece la punctul 5 Diverse. 

Cereri :  Pop Remus  245 Ciceu Giurgesti pentru trecere la R.A. a              nepotului Pop 

Raul; C.L. este de acord. 

        Muresan Aurelia 233, Dumbraveni la pozitia 194 sa fie trecut nepotul Rus Ciprian, 

C.L. este de acord. 

Iuga vasile Dumbraveni  nr. 70 cerere pentru constructie mese camin cultural.domnul 

primar spune ca deja s-au inceput demersurile pentru aceste lucrari. 

Domnul Doanciu Ioan intreaba daca cei 14 mc de lemne larice s-au taiat, raspunsul 

domnulii primar este ca da si va incerca realizarea a doua parculete unul in Ciceu Giurgesti si 

unul in Dumbraveni. mai aduce in discutie daca se se intocmeasca proiect de hotarare pentru 

majorarea taxei la terenul arabil al primariei. Consiliul local este de 

Cerere cetateni ai localitatii Dumbraveni. Cerere pentru Micu Ioan 286, Valea Alexandru 

288, Clapa ioan 264, precup Vasile 54, Danciu Teodor 121, Bot Dinu 304, Balatici Gheorghe 

176, Clapa Gavril 320 pentru a opri exploatarea la terenurile lor personale. 

Domnul primar spune ca in zona unde se exploateaza lemne exista drum public si nu se 

poate opri circulatia pe drumul public, mai spune ca cetatenii trebuie sa traiasca in comunitate; 

primaria permite foarte multe cetatenilor din comuna si cetatenii trebuie sa fie mai intelegatori. 

Referitor la parcelele oamenilor cel care exploateaza trebuie sa se inteleaga cu cetatenii. 

Domnul Danciu  - intreaba unde se vor marca in acest an lemne pentru populatie, 

raspunsul domnului primar este ca la Dumbraveni se vor da la Capul Podului. 



Domnul niste Mircea aduce in discutie drumul de la Iepuras spre Vale (Ciceu Giurgesti), 

raspunsul domnului primar este ca se va incerca balastrarea ulitei. 

Domnul Bot Dinu aduce in discutie problema cu Asociatia Crescatorilor Taurine din 

Ciceu Giurgesti, anul trecut s-a stabilit printr-o discutie ce a avut loc in Consiliul Local cu 

reprezentantii Asociatiilor din Ciceu Giurgesti si Dumbraveni, s-a ajuns la concluzia ca executia 

curatirii pasunii din localitatea Dumbraveni sa fie atribuita Asociatiei din Dumbraveni. 

Domnul primar spune ca el consideraca, Consiliul local trebuie sa lucreze in consens si 

cel mai bine ar fi ca macar consilierii sa fie pasnici, sa judece inainte sa emita tot felul de 

reclamatii care duc tot timpul numai la lucruri negative asupra comunitatii in care traim. 

Se mai aduce in discutie si pasunea Composesoratului din Ciceu Giurgesti unde se ia o 

suma de circa 3 miliarde si se discuta ce realizari se vor face. 

Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal. 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 28.03.2013 

 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri convocati, la sedinta participa un numar de  

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate pentru 

felul in care a fost prezentat. 

Se da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Ciceu Giurgesti pe anul 2013; 

2. Proiect de hotarare privind aderarea comunei Ciceu Giurgesti, judetul Bistrita Nasaud 

la Asociatia Comunelor din Romania; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea exploatarii unei cantitati de 120 mc masa 

lemnoasa, gratuitati, pentru incalzirea institutiilor publice ale comunei Ciceu Giurgesti; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2013-2014 in 

urmatoarea forma: 

 - Scoala Primara Dumbraveni; 

 - Scoala Gimnaziala Ciceu Giurgesti. 

5. Diverse. 

Hotararile de pe ordinea de zi se aproba cu majoritatea consilierilor locali in functie. 

Ordinea de zi este votata in unanimitate de catre consilieri. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: 

Prezenta in sedinta doamna contabila explica detaliat pe articole cu ultimele modificari 

aparute la proiectul de buget. 

S-au redus la cheltuielile de personal pentru a ne putea incadra in plafonul cheltuielilor de 

personal transmis de finantele publice. 

Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de buget pe capitole urmand discutii in 

Consiliul Local. 

Domnul Creta Alexandru, intrebare capitolul 67.02 subventii camin. 

Domnul primar explica intreb capitolul 67.02, spunand ca acesti bani la camine sunt 

pentru constructii. 

Domnul Creta spune ca exista o adresa de la SC Dimex pentru unele lucrari efectuate care 

nu s-au realizat suta la suta la caminul Cultural Ciceu Giurgesticare trebuiesc incheiate si platite, 

luate in calcul in bugetul anului 2013, in jurul sumei de 20 mii lei. Domnul primar spune ca 

aceste lucrari la Caminul Cultural C. G. S-au realizat pe parcursul anului 2011-2012, toate 

problemele trebuiesc reglementate cu firma SC Dimex SRL- constructorul din contract. 

In continuare explica mai in detaliu intreaga lucrare, spunand ca au fost unele probleme 

cu executiile lucrarilor, cu subcontractanti printre care si SC London SRL, administrator Creta 

Alexandru – la acea vreme nu era in consiliul local – avea dreptul sa execute lucrari. 



Domnul Creta referitor la lucrarile de la camin, la lucrari ca subcontractant, a respectat 

proiectul lucrarii si s-a incadrat. 

Domnul Niste intreaba daca pentru fantana si lucrarile in plus exista situatii de lucrari. 

Domnul Nastase Vasile – intreaba daca la momentul actual s-ar putea face aceste plati 

pentru lucrari. 

Domnul primar spune ca in forma in care este proiectul de buget nu sunt alocate aceste 

fonduri. 

Domnul primar spune sa fie remediate toate lucrarile dupa care se mai poate discuta; sa 

fie facute balamalele, jgheaburi, reparatii la usi dupa care se discuta si pe cealalta lucrare. 

Domnul Niste intreaba despre banii de la culte, mai intreaba despre proiectul civic. 

Domnul Nastase intreaba ce inseamna sumele la DC 35A, raspunsul este ca se continua 

asfaltarea la Dumbraveni, strazile centrale. 

Domnul Creta  - spune sa se faca proiecte pentru perioada 2014-2020. 

Proiectul de buget este votat in unanimitate in forma prevazuta. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

Se da citire acestui proiect. Dupa unele discutii se supune la vot si este votat in 

unanimitate. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

Dupa citirea acestui proiect, domnul Bot Dinu intreaba cine taie aceste lemne si urmareste 

operatiunea. 

Raspunsul este ca domnul viceprimar va face aceasta operatiune. 

Domnul Niste Mircea spune ca ar fi bine sa primeasca si dispensarul veterinar, o cantitate 

de 5 mc. 

Se mai propune adaugarea cantitatii de 60 mc la Scolile din comuna. 

Doamna Clapa Emilia spune daca s-ar putea face o obligativitate pentru toti cetatenii sa 

cumpere, raspunsul este ca nu se poate asa ceva. 

Din partida u.a. 37, Capul Podului, 67mc sa fie vandute la populatiede 30 mc, pana la 

5mc/familie. 

La cererile cetatenilor au mai fost marcare 118 mc rasinos in locul numit, Lazul Alexii, sa 

fie vandute cu 80 lei/mc. 

Supus la vot proiectul este votat in unaimitate. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

Dupa citirea proiectului este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 5 Diverse: 

 

Cereri:  

- Parohia Ortodoxa Ciceu Giurgesti, solicitare 12.500 lei lucrari la Casa parohiala 

Ciceu Giurgesti 

- Parohia Ortodoxa Dumbraveni – solicitare 10.000 lei pentru unele lucrari la Casa 

Parohiala  si Biserica cu ocazia sfintirii Bisericii. 



- Biserica Crestina Baptista Dumbraveni, solicita suma de 10.000 lei pentru lucrari 

renovare Biserica. 

- Biserica Penticostala Ciceu Giurgesti nr.    , solicita suma de 10.000 lei pentru lucrari 

la Biserica 

Domnul primar spune ca in bugetul anului trecut s-a dat suma de bani numai la Biserica 

Ortodoxa Dumbraveni, ramanand acuma sa fie alocati Bisericii Ciceu Giurgesti. 

Domnul Nastase Vasile- explica mai in detaliu lucrarile de la Biserica Ortodoxa Ciceu 

Giurgesti, la Casa Parohiala. 

Consiliul Local este de acord in unanimitate. 

 Biserica Ortodoxa Ciceu Giurgesti – 12.500 lei 

 Biserica Ortodoxa Dumbraveni – 5.000lei 

 Biserica Baptista – 7.500 lei 

Pentru Biserica Penticostala la urmatoarea rectificare. 

Domnul primar spune ca sunt multe probleme si in alte domenii care trebuiesc rezolvate, 

dar numai in limita posibilitatilor financiare, spune ca saptamana viitoare se va face o rectificare 

a persoanelor cu handicap si a insotitorilor acestora, mai spune ca exista in comuna un cetatean 

in varsta de 103 ani, care at trebui stimulat cu o suma de bani. 

Cerere  Subs. Danci Florica, Ciceu Giurgesti, nr. 211, solicita ajutor din partea Primariei, 

ajutor pentru reparatia casei, fiind bolnavi si fara bani. Consiliul Local spune ca in situatia dansei 

sunt mai multe persoane care sunt ....., in momentul de fata nu exista fonduri pentru asemenea 

ajutoare umanitare. 

Cerere Pop Vasile, C.G. nr.       , cere deplasare comisie fond funciar la locul numit 

,,Prunduri,, si solicita despagubire sau alte terenuri in schimb, domnul primar spune ca Valea si-a 

schimbat cursul, comisia de fond funciar se va deplasa la fata locului pentru masurarea terenului. 

Cerere  Se reia in discutie cererea domnului iuga Vasile, Dumbraveni, nr.70 pentru 

constructia mese camine culturale. In acest sens raspunsul este ca se va construi 50 de mese si 

ceva banci pentru camine si parculete. 

Cerere Danci Ioan, Dumbraveni, nr. 218, cerere pentru material lemnos ramas, 1mc. 

Aceasta cerere se va rezolva odata cu exploatarea masei lemnoase. 

Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,     Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 30.04.2013 

 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. Din totalul de 11 

consilieri convocati la sedinta participa cu nr. de    

 Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate pentru 

felul in care a fost prezentat. 

Domnul primar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ciceu 

Giurgesti pe o perioada de 3 luni; 

2. Proiect de hotarare privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

proprietatea comunei Ciceu Giurgesti, jud. Bistrita Nasaud; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sprijinului financiar pentru unitatile de 

cult de pe raza comunei Ciceu Giurgesti apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statutului de functii pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Ciceu Giurgesti; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de funcitii publice pe anul 2013 la 

nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciceu Giurgesti; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local a deficitului :::: de dezvoltare pe anul 2012; 

7. Diverse. 

Domnul secretar explica in continuare ca pentru punctul 2 de pe ordinea de zi este devoie 

de votul ,,pentru,, a doua treimi dintre consilierii care au drept de vot la acest proiect, fara cei 

care se abtin fiind in conflict de interese. 

Pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi este nevoie de votul majoritatii consilierilor 

prezenti la sedinta. 

Domnul primar – prezinta ordinea de zi care este votata in unanimitate. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 

Domnul Niste Mircea – propune ca presedinte de sedinta pe doamna Clapa Emilia, care 

este votata in unanimitate. 

 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 

Domnul primar – explica mai in detaliu cererile depuse de Asociatiile de Crescatori de 

Animale si Asociatia de Paduri Dumbraveni. 

Se incepe cu Asociatia de Paduri Dumbraveni la care din verificari se constata ca sunt 

atasate acte cu efectivele de animale si cu cei care detin aceste animale nu sunt reale. 

Primaria verificand si intreband cetatenii cu animale depuse la Asociatia de Paduri 

niciunul nu a recunoscut ca ar fi inscrisi in aceasta, se vor face verificari impreuna cu organele de 

specialitate asupra acestui caz. 



De asemenea mai spune ca modificarea statutului se poate face doar prin incheiere civila 

de Judecatoria Beclean ceea ce la ora actuala nu detine Asociatia de Paduri Dumbraveni. 

Mai spune in sedinta ca sa se faca o adresa la A.P.I.A. pentru verificarea sumelor utilizate 

de catre Asociatii prin suabventii. 

Domnul Danciu referitor la aceste probleme cu pasunile si animalele, oamenii sunt 

nemultumiti de anumite probleme care sunt reale si cu animalele sunt persoane care nu mai detin 

animale, dar primesc in continuare subventii. 

Domnul Nastase Vasile propune ca pasunea comunala sa fie concesionata Asociatiei 

Ciceu Giurgesti suprafata de la Ciceu Giurgesti, iar supratata de la Dumbraveni Asociatiei de 

Bovine, Ovine si Caprine Dumbraveni care sunt legal constituite. 

Domnul Niste Mircea propune ca situatia sa fie clarificata cu animalele. Consilieri in 

situatia conflictului de interese. 

Domnul Niste - secretar in Asociatia de Paduri Dumbraveni. 

Domnul Iuga Vasile – membru in  Asociatia de Bovine, Ovine si Caprine Dumbraveni. 

Domnul Iuga Gheorghe – membru in Asociatia de Bovine, Ovine si Caprine Dumbraveni. 

Se voteaza prelungirea duratei de concesionare a pasunilor si se propune ca durata de 

concesionare sa fie de 5 ani. Voturi ,,pentru” Martian, Manzat, Danciu, Iuga Vasile, Nastase, 

Iuga Gheorghe, Clapa Emilia si Creta Alexandru. Domnul Niste Mircea voteaza ,,impotriva”. 

In mod legal se poate atribui prin concesionare directa Asociatiei Crescatorilor de Taurine 

Ciceu Giurgesti suprafata de 66 ha Ciceu Giurgesti, pe o durata de 5 ani. 

Supusa la vot aceasta propunere este votata ,,pentru” de catre Martian, Manzat, Danciu, 

Iuga Vasile, Nastase, Iuga Gheorghe, Clapa Emilia si Cretea Alexandru. Domnul Niste Mircea 

Sabin se ,,abtine”. 

Suprafata de 41 ha din localitatea Dumbraveni sa fie atribuita direct prin contract de 

concesionare Asociatiei de Bovine, Ovine si Caprine Dumbraveni pe o durata de 5 ani. 

Supusa la vot aceasta propunere este votata astfel: 

Se voteaza ,,pentru” : Danciu, Manzat, Martian, Clapa Emilia, Nastase Vasile, Creta 

Alexandru.Domnul Niste Mircea Sabin – abtinere;Domnul iuga Vasile – abtinere conflict de 

interese – membru si domnul Iuga Gheorghe – abtinere conflict de interese – membru Asociatiei 

din totalul de 9 consilieri prezenti la sedinta. 

Pentru stabilirea redeventei Consiliului Local este de acord cu 6 consilieri ,,pentru” 

ramanerea redeventei la nivelul impozitului pe teren stabilit prin Codul Fiscal votandu-se astfel: 

Martian, Manzat, Danciu, Nastase, Clapa si Creta voturi ,,pentru” si Domnul Niste Mircea Sabin 

– abtinere; domnul Iuga Vasile si Iuga Gheorghe – abtinere – conflict de interese. 

 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 

Dupa citirea proiectului consilierii prezenti la sedinta voteaza in unanimitate alocarea 

sumelor de bani unitatilor de cult in forma prevazuta in buget. 

 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 



Dupa citirea proiectului de hotarare este supus la vot si votata in unanimitate. 

 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. 

Dupa citirea proiectului de hotarare se voteaza ,,pentru” 8 consilieri si domnul Niste 

Mircea Sabin se ,,abtine” din numarul total de 9 consilieri prezenti la sedinta. 

 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. 

Domnul primar aduce in discutie repararea MonumentuluiEroilor din Ciceu Giurgesti, s-a 

interesat la firmele care fac aceste lucrari si se incearca placarea monumentului cu marmura, 

banii alocati in buget nu ajung pentru repararea acestuia dar se vor mai incerca tratative cu 

constructorii sa fie executat in avans si plata in semestrul III, intreaba Consiliul Local daca sa fie 

placat cu marmura sau sa fie executate reparatii mici. Consiliul Local este de acord cu placarea 

cu marmura. 

Se revine la punctul 6 al ordinii de zi, dupa unele discutii se supune la vot si este votat in 

unanimitate de catre consilierii locali prezenti la sedinta. 

In continuare domnul primar roaga consilierii locali sa participe la curatirea comunei. 

Domnul Danciu – aduce in discutie magazinul mixt de langa Biserica care este intr-o 

stare deplorabila si repararea santului de la camin, repararea cu o placa de ciment la terasa camin 

Dumbraveni. 

Doamna Clapa spune ca sa fie inchisa si circulatia prin curtea caminului a cetatenilor care 

au gradini in jurul caminului. 

Domnul primar spune in legatura cu magazinul mixt ca s-a incercat cumpararea acestuia 

dar din lipsa de bani nu s-a putut achizitiona si intretinerea acestuia ar fi foaste costisitoare. 

Domnul Clapa – aduce la cunostinta Consiliului Local ca exista sesizari din partea 

cetatenilor din Dumbraveni ca ciobanul din Chiuiesti a lasat mari mizerii pe Valea Horghii 

Dumbraveni, ar trebui instiintat sa curete. 

Domnul primar mai aduce in discutie pasunatul in general al terenurilor din comuna, 

pasunea este in suprafata foarte mare si animalele sunt putine de aceea ar trebui lasat si pe altii cu 

animale straine din alte localitati sa pasuneze pentru curatirea terenurilor. 

Nemaifiind discutii se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 31.05.2013 

 

 

Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri convocati la sedinta participa un numar de 9 consilieri. 

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate pentru 

felul in care a fost prezentat. 

Domnul primar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor de venituri si 

cheltuieli ale comunei Ciceu Giurgesti la finele anului 2012; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli 

al comunei Ciceu-Giurgesti pe trimestrul I al anului 2013; 

3. Diverse. 

Domnul primar mai propune adaugarea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind 

aprobarea proiectului ,,Gestiunea in sistem informatic a Registrului Agricol si a altor servicii 

publice destinate cetatenilor, in cadrul unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-

Nasaud” spunand ca aceasta hotarare trebuie adoptata de indata pentru a putea fi demarat acest 

proiect unde lider de proiect este Consiliul judetean Bistrita-Nasaud, iar primariile din judet sunt 

asociate si vor beneficia de diferite programe informatice, calculatoarea imprimante si alte 

facilitati pe fonduri europene. 

Supusa la vor aceasta suplimentare a ordinii de zi este votata in unanimitate de catre 

consilieri. 

Domnul secretar explica ca pentru aprobarea acestor proiecte este necesar votul ,,pentru” 

a majoritatii consilierilor locali in functie. 

Se propune discutarea de urgenta a proiectului Sistem informatic, Consiliul Local este de 

acord. 

Dupa citirea proiectului si unele discutii se supune la vot, este votat in unanimitate. 

Se trece la proiectul privind aprobarea conturilor de executie a bugetului de venituri si 

cheltuieli ale comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2012. 

Supus la vot acest proiect este votat in unanimitate in forma prezentata. 

Se trece la proiectul privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a 

comunei Ciceu-Giurgesti pe trimestrul I al anului 2013. 

Domnul primar explica unele detalii in legatura cu executia pe trim. I, spune ca s-a 

realizat asfaltare pe D.C. 35A o suna de circa 200 mii lei, in bugetul local avand o suma de 133 

mii lei, la rectificare se va aloca restul sumei ori prin H.G.577/1997 ori prin economii la bugetul 

local; mai informeaza Consiliul Local despre realizarea proiectului prin Tinutul Gaal la Valea 

podului – Potuca, unde se incearca obtinerea a 200 mii Euro pentru indiguiri pe vai necadastrate; 

mai spune ca sunt la Ministerul Dezvoltarii la aceasta ora trei proiecte: Centru Civic, Asfaltarea 

ulitelor laterale si Electrificarea caselor de rommi, mai spune ca s-au adus in comuna 12 bascule 

de balastru pe ulite unde este nevoie. 

Domnul Danciu intreaba la ce lucrari ne vor folosi acei 200 mii Euro, raspunsul este ca 

sunt proiecte stabiliteprin Tinutul Gaal si nu se pot abate de la acele directive. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate de cei prezenti. 

Se trece la punctul 4 Diverse. 



Domnul primar informeaza ca sunt foarte multe probleme la Comisia locala de fond 

funciar, dosare nerezolvate. 

Nemaifiind probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 28.06.2013 

 

 

Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri convocati la sedinta participa un numar de 10  consilieri. 

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate pentru 

felul in care a fost prezentat. 

Domnul primar da citire ordinii de zi: 

1. proiect de hotarare privind intabularea/inscrierea provizorie in Cartea funciara a 

imobilului vale  ,,Valea podului” in proprietate publica a comunei Ciceu-Giurgesti. 

2. Diverse. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Doamna presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. 

Domnul primar informeaza si prezinta Consiliului Local documentatia cadastrala pe 

Valea podului, proiect de circa 200 mii euro prin Tinutul Gaal si fonduri europene. 

A demarat procedura cu acest proiect, s-a semnat contract cu firma de consultanta. Mai 

spune ca sunt 2 proiecte ,,Amenajarea centrului civic” si ,,Asfaltarea ulitelor laterale Ciceu 

Giurgesti” care se vor derula in exercitiul financiar 2014-2020. Mai informeaza Consiliul Local 

ca Primaria a incheiat 2 contracte cu Ministerul Dezvoltarii unul la obiectivul ,,Alimentare cu 

apa a localitatii Ciceu Giurgesti” in valoare de 433 mii lei si unul cu obiectivul ,,Asfaltare DC 

35” in valoare de 500 mii lei; intreaba Consiliul Local ce sa se faca la drum, sa se toarne al 

doilea strat sau prin interiorul satului sau prin exterior. 

Se trece la discutiile cu Valea Podului, domnul Martian intreaba daca se construiesc si 

podete la cetateni, raspunsul este ca nu. 

Domnul Clapa spune ca legat de vai are probleme cu valea care trece prin dreptul gradinii 

sale si ar trebui  indiguita, domnul primar spune ca se va incerca. 

Domnul Nastase Vasile – intreaba daca la Podul Taranului se vor face ceva lucrari, 

domnul primar spune ca este domeniul public si va incerca amenajarea acestei portiuni de drum 

judetean. 

Domnul primar mai spune ca sunt discutii cu Apele Romane sa treimita un buldozer pe 

raza comunei, motorina sa fie suportata de Primarie se se va incerca decolmatarea vailor si 

rezolvarea a mai multe probleme din comuna. 

Se vor face lucrari de indiguire de la Podul lui Muresan pe potuca incolo. 

Consilierii ar dori sa se fie facut de la Podul Taranului  ceva lucrare circa 30 - 50 m. 

Domnul Creta propune sa fie luata o hotarare ca circulatia sa fie redusa la 30 km/ora la 

intrare in Ciceu Giurgesti pana la Monument. 

Referitor la proiectul ,,Valea Podului” este supus la vot si votat in unanimitate de catre 

consilieri. 

Se trece la punctul 2 Diverse. 

Domnul Creta propune amenajarea de camere video in centrul comunei. 

Domnul Niste propune inchiderea portilor scolii. 

Domnul Martian propune ca sa se rezolve cu statia de amplificare ca da fie folosita la 

diferite evenimente scolare si altele. 



Domnul primar ca la serbarea de sfarsit de an de la Dumbraveni a fost asigurata 

amplificarea, la Ciceu-Giurgesti nu a fost solicitata statia din aceasta cauza nu a fost folosita. 

Domnul Niste Mircea felicita primaria pentru realizarea monumentului din centrul 

comunei si daca au ajuns banii, raspunsul domnului primar spune ca s-a inteles cu contractul sa 

refaca ambele monumente ale comunei, prin oferte, situatii de lucrari si contract. 

Domnul Niste Mircea intreaba daca in acest an se vor asfalta ulitele laterale in Ciceu-

Giurgesti, raspunsul este ca proiectul exista si se va incerca rezolvarea acestuia in exercitiul 

financiar 2014-2020. 

Domnul Clapa – trebuie decolmatat santul de pe Tunsa-Solderea. 

Domnul Iuga Gheorghe aduce in discutie pasunea persoanelor fizice din Dumbraveni – 

care nu respecta intelegerea veche din sat cu limitele pasunilor, se pasuneaza cu oile foarte multe 

parcele; mai aduce in discutie terenul din domeniul public la Precup ioan nr. 57, care l-a ocupat 

abuziv, sa se ia masuri. 

Se aduce in discutie stupinele amplasate in comuna sa fie respectate anumite prevederi 

legale, 20 m de la drumurile cu tractiune animala. 

Domnul Danciu spune ca isi asuma toate discutiile care le poarta in Consiliul Local si in 

particular, discutiile legate de exploatare masa lemnoasa, ajutoare de handicap sau alte probleme; 

spune ca a fost jignit telefonic de o persoana ca dansul raspunde in fata Consiliului local doar de 

Comisia de Cultura, mai aduce in discutie ca sunt foarte multi fructiferi care au crescut prin firele 

de curent electric si trebuie anuntat Electrica beclean pentru a taia acele crengi. 

Raspunsul domnului priamr si al secretarului este ca atributiile Consiliului Local si a 

consilierilor sunt stabilite prin Legea 215/2001. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 09.07.2013 

Cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa un numar de  10  consilieri. 

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate pentru 

felul in care a fost prezentat. 

Se da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; 

2. Proiect de hotarare privind insusirea modificarii si completarii inventarului bunurilor 

care fac parte  din domeniul public al comunei Ciceu Giurgesti prin inscrierea in 

domeniul public a cursurilor de apa a vaii cadastrate ,,Valea Podului”; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ,,Amenajarea vaii necadastrate 

Valea podului”. 

4. Diverse. 

Primul proiect al ordinii de zi se discuta. 

Domnul Danciu propune presedinte de sedinta pe domnul Niste Mircea Sabin care este 

votat in unanimitate de consilieri. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.  

Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului si incep discutiipe pe marginea 

acestuia. 

Domnul Niste intreaba cat cheltuieste primaria cu documentatia, raspunsul domnului 

primar este ca se vor reporta din bugetul local si din bugetul proiectului. 

Supusa la vot proiectul este votat in unanimitate de catre consilieri. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului 

,,Amenajarea vaii necadastrate Valea podului”. 

Dupa unele discutii se supune la vot si este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 4 Diverse. 

Domnul primar informeaza C.L. ca la DC 35A sunt bani pentru turnarea stratului 2 de 

uzura pe lungimea de 1,2 km si propune sa fie turnat de la curbele cele mai mari, unde este mai 

deteriorat. Consiliul Local este de acord sa se toarne pe aceasta suprafata, de la drumul pe 

Runcul Giurgestiului pana la drumul ce coboara de la Runcul Dumbraveniului. 

Domnul primar spune ca in aceste saptamani se vor lua masuri de infrumusetare a 

comunei mai ales a satului Dumbraveni unde va avea loc evenimentul de Intalnire a fiilor satului 

in 27.07.2013 si in 28.07.2013 Resfintirea Bisericii Ortodoxe Dumbraveni, in continuare invita 

pe toti consilierii sa participe impreuna cu familiile. 

Spune ca se va incerca terminarea bancilor care se vor monta atat la Dispensarul Uman 

cat si pe domeniul public al comunei. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 



Proces verbal 

Incheiat azi 23.07.2013 

 

 

Cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri convocati la sedinta participa un numar de 9  consilieri. 

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate pentru 

felul in care a fost prezentat. 

Domnul primar da citire ordinii de zi:â 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 

comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2013; 

2. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Ciceu-Giurgesti; 

3. Proiect de hotarare privind oferirea titlului de ,,Cetatean de onoare al comunei Ciceu-

Giurgesti” domnilor Ioan Andrei-Andreicut, Emil Radu-Moldovan si Daniel Vasile 

Suciu; 

4. Diverse. 

Pentru aprobarea proiectelor de hotarare de mai sus este nevoie de votul majoritatii 

consilierilor in functie. 

Domnul primar mai propune adaugarea pe ordinea de zi a unui proiect. Privind aprobarea 

exploatarii unui volum de 50 mc masa lemnoasa din padurea comunala. 

Supusa la vot ordinea de zi suplimentara este votata in unanimitate. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – prezenta in sedinta doamna contabila da unele 

explicatii mai detaliate asupra proiectului. 

Domnul Niste intreaba daca suma primita la apa de 400 mii lei ajunge pentru terminarea 

lucrarilor la apa. 

Domnul primar spune ca cu acesti bani se va incerca realizarea proiectului de inalta 

tensiune, montarea pompelor la statia de pompe, se spera ca pana in toamna sa fie efectuate 

lucrari de racordare la cetateni. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate de catre consilieri. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

Dupa unele discutii si lamuriri date de sectretar, proiectul este supus la vot si votat in 

unanimitate. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

Domnul Niste Mircea-Sabin propune acordarea titlului de cetatean de onoare si domnului 

Denes – senator. 

Domnul primar explica amanuntit intentiile pentru care s-a gandit la cele trei persoane 

spunand ca Inalt Presfintitul Andreicut, a acceptat cu greu dar a acceptat aceasta propunere, fiind 

din partea comunitatii. 



Referitor la domnul Radu Moldovan – este persoana care a sprijinit foarte mult comuna 

cu suma de 21,5 miliarde la aductiunea de apa, a sprijinit continuarea lucrarii DC 35A, a 

sponsorizat toate materialele la altarul de vara Dumbraveni. 

Referitor la domnul senator Denes a existat ideea sa primeasca si dansul titlul de cetatean 

de onoare, dar din mai multe analize si considerente inca nu s-a definitivat aceasta problema, dar 

este problema Consiliului Local daca hotarasre sau nu sa se acorde acest titlu. 

Spune ca sunt foarte multi cetateni care ar merita acordarea acestui titlu, dand exemplu pe 

domnul Dnaciu care si dansul ar merita acordarea acestui titlu, dar s-a facut o analiza foarte 

meticuloasa. 

In continuare prezinta CV-ul celor trei personalitati propuse in proiectul de hotarare. 

Domnul Niste spune ca si d-l Denes merita acest titlu fiind senato al Romaniei si dandu-si 

toata silinta pentru bunul mers al comunei. 

Domnul Clapa si ceilalti consilieri propun acordarea titlului de cetatean de onoare si 

domnului primar. Domnul primar spune ca nu accepta acest titlu deoarece inca nu ii este locul 

langa cele trei personalitati. 

Domnul Danciu – propune si dansul ca domnul primar sa primeasca titlul de cetatean de 

onoare amintind multe din realizarile acestuia, spunand ca ar fi primul de pe lista cu cetatenii de 

onoare ai comunei. Spune ca este de acord cu cele trei propuneri si spune ca vor fi mai multe 

evenimente unde se vor mai acorda asemenea titluri. 

Se supune la vot propunerea de acordarea de titlu de cetatean de onoare domnului Denes 

Ioan 

Voturi ,,pentru” 2 – Niste si Martian 

Voturi ,,impotriva” – 0 

Voturi ,,abtineri” – ceilalti consilieri: Clapa, Manzat, Danciu, Iuga Vasile, Clapa Emilia, 

Iuga Gheorghe, Nastase Vasile. 

Consilierii locali care s-au abtinut explica acest fapt deoarece alte personalitati vor primi 

la alte evenimente. 

Supus la vot proiectul de hotarare inaintat consilierilor este votat astfel: voturui ,,pentru” 

– Martian, Clapa, Manzat, Danciu, Iuga Vasile, Clapa Emilia, Iuga Gheorghe, Nastase Vasile. 

Voturi ,,abtineri” – Niste Mircea Sabin. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: 

Domnul primar explica acest proiect si locul unde sa fie exploatati si anume Baie – 

Fantana Popii, o cantitate de 50 mc lemn de fag. In continuare exlica detaliat toate partizile care 

au fost marcate pe u.a. 43 si spune ca nu cumpara cetatenii comunei material lemnos avand multi 

paduri particulare. Bani de la padure se pot face doar prin scoatere la licitatie adentilor 

economici. Informarea consilierilor cu partizile. Pretul pentru lemnul de lucru in cantitate de 28 

mc este de 100lei/mc si lemnul de foc in cantitate de 22 mc la pretul de 60lei/mc. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unimitate in forma prezenta. 

Se trece la punctul 5 Diverse: 



Domnul primar roaga consilierii locali sa fie prezenti la sarbatoarea fiilor satului 

Dumbraveni. Spune ca in ziua de sambata se va acorda cate o diploma de participare, roaga 

consilierii sa vegheze la curatenia comunei, roaga la intelegere si unitate. Roaga pe domnul 

Danciu sa prezinte Monografia Bisericii Dumbraveni, vor urma discursuri ale celor prezenti, 

dupa care se va servi un bufet suedez. Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces 

verbal. 

 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 29.08.2013 

 

 

Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. 

Din totalul de 10 consilieri la sedinta participa un numar de 10. 

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate pentru 

felul in care a fost prezentat. 

Domnul primar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Ciceu-Giurgesti pe anul 2013; 

2. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier a domnuluo Bot Dinu, ca 

urmare a lipsei nemotivate de la patru sedinte consecutive ordinare a Consiliului 

Local Ciceu-Giurgesti; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea exploatarii unei cantitati de 312 mc masa 

lemnoasa din padurea proprietatea comunei Ciceu-Giurgesti. 

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cuProiect de hotarare privind 

completarea Consiliului Local Ciceu-Giurgesti in locul vacantat. 

Consiliul local este de acord cu suplimentarea ordinii de zi in unanimitate. 

Pentru adoptarea hotararii de mai sus este necesar votul majoritatii consilierilor locali in 

functie. 

Domnul presedinte de sedinta da citire primului proiect. 

Se rectifica bugetul local cu sume pentru acoperirea salariilor profesorilor si asistentilor 

personali din trimestrul IV in trimestrul III. 

Domnul Niste intreaba cand ajung salariile la asistentii personali, raspunsul domnului 

primar este ca ajung doar o luna dar spera sa primeasca bani la rectificare de la judet. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate. 

Se propune trecerea la punctul 3 al ordinii de zi si amanarea punctului 2 si cel 

suplimentar. Consiliul Local este de acord in unanimitate. 

Domnul presedinte de sedinta da citire acestui proiect. 

Domnul primar da unele explicatii in legatura cu licitatiile la padure spunand ca 

persoanele fizice au paduri particulare si nu cumpara de la Primarie, din aceasta cauza Consiliul 

Local pentru a suplimenta bugetul local scoate lemn la licitatie. 

Domnul Niste Mircea intreaba daca pe teritoriul localitatii Ciceu-Giurgesti exista padure 

comunala, raspunsul este ca da, dar in locuri mai indepartate de localitate. Spune in continuare ca 

au fost foarte multe probleme de fond funciar legate de padure. Mai explica ca la T.P. emise 

catre cetateni, acestea s-au eliberat din birou si nu corespund cu realitatea, s-au eliberat pe 

suprafetele din R.A. 59-60, ceea ce nu corespunde cu realitatea, terenurile din comuna nu au fost 

masurate. 

Domul Niste propune marcarea si pe teritoriul localitatii Ciceu-Giurgesti a masei 

lemnoase. 



In continuare domnul primar prezinta si o situatie a Composesoratului pentru pasune si a 

Composesoratului pentru padure cu acte vechi estrase C.F. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votata in unimitate. 

Se revine la punctul 2 al ordinii de zi. 

Domnul presedinte de sedinta da citire acestui proiect. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate. 

Se trece la proiectul suplimentar pe ordinea de zi. 

Domnul primar da citire adresei de la P.N.L. organizatia judeteana. Comisia de validare 

verifica respectarea prevederilor legale. Se trece la depunerea juramantului de catre domnul 

Markis Romulus-Iustian. Supus la vot este votat in unanimitate. 

Se trece la proiectul suplimentat pe ordinea de zi. 

Domnul primar da citire adresei de la PLN organizatia judeteana. Comisia de validare 

verifica respectarea prevederilor legale. Se trece la depunerea juramantului de catre domnul 

Markis Romulus-Iustian. Supus la vot este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 4 Diverse: 

Domnul Manzat aduce in discutie montarea stalpilor pe marginea drumului judetean catre 

Reteag. Domnul primar spune ca i-a montat firma RCS-RDS pentru aducerea fibrei optice, se 

muta centrala de la giurgesti la uriu. 

Domnul Clapa in legatura cu introducerea aductiunii de apa la Biserica Baptista s-a 

deteriorat asfaltul si ar trebui reparat, ar mai trebui reparat la Podul Sub Dosuri. 

Domnul viceprimar spune de reparatii la Podul de la lab. 

Domnul Creta in legatura cu Grajdul C.A.P. – Ciceu-Giurgesti in ce stadiu se afla, 

raspunsul domnului primar este ca acel grajd este  momentan al domnului Campan Romulus cel 

care l-a cumparat de la o persoana din Chiuza, dar la aceasta data nu este platit impozitul si 

trebuie dat in judecata, asta ar fi solutia legala. 

Domnul Niste spune ca daca s-ar mai putea face balastrari pe prunduri si care este situatia 

cu apa. 

Domnul Clapa Adrian – santul de pe Tunsa sa fie curatat, curatirea pomilor de pe drumul 

public. 

Domnul Danciu spune ca a mai solicitat primariei ca reprezentantii Electrica si Telefoane 

sa curete crengile pomilor pe unde trec firele electrice si telefonice, sa fie luate masuri. 

Domnul Martian – sant pe Deal catre Biserica. 

Domnul primar spune ca se vor remedia problemele ridicate, referitor la apa sunt alocati 

400 mii lei pentru ducerea curentului electric si alte lucrari, spune ca la Electrica trebuie inainte 

suma, dar ca sa se primeasca suma trebuie situatie de lucrari, devize semnaturi transmise la 

Consiliul judetean de acolo la Ministerul Dezvoltarii si la Ministerul de Finante si apoi se vor 

primi banii ca sa fie virati la Electrica. Sper ca in luna septembrie sa fie aproape termintate 

lucrarile la apa. La crengile pe unde trece curentul electric si telefonia s-a facut adresa la 

Electrica si Romtelecom pentru rezolvarea acestei probleme, referitor la balastrare se vor mai 

incerca completari. 



Domnul Clapa in legatura cu aductiunea de apa sa fie dusa si la familia Mican, primarul 

spune ca se va incerca si rezolvarea acestei probleme. 

Referitor la canalizare prin master Plan Ciceu Giurgesti este prins in anul 2018 si este 

prevazut constructia unei statii de epurare la Branistea. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 30.09.2013 

 

 

Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate pentru 

felul in care a fost prezentat. 

Domnul primar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 

trei lunui; 

2. Dicerse. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Domnul primar propune presedinte de sedinta pe domnul Iuga Vasile care este votat in 

unanimitate. 

Se trede la punctul 2 al ordinii de zi Diverse. 

Domnul primar incepe prin a prezenta incestitiile si stadiul acestora. 

Domnul primar prezinta C.L. obiective ce au fost realizate in perioada 2004-2012. 

Reabilitari institutiile comunei.Camine Culturale, scoli, dispensare umane, ajutor biserici, 

investitie DC 35A Ciceu –Giurgesti – Dumbraveni. 

Prezinta obiective investitii 2013. Alimentare cu apa Ciceu-Giurgesti, Asfaltare DC 35A, 

mese si banci camine culturale. Demararea proiectului ,,Valea Podului”. Spune ca sunt obiective 

din 2014 incepute (Asfaltarea DC 35A) care s-a realizat in functie de sumele primite. 

Spune ca au fost reclamatii pentru drumul Suseni – Dumbraveni, dar aceasta portiune nu 

a fost prinsa in proiect. 

Referitor la ,,Alimentarea cu apa a localitatii Ciceu-Giurgesti” – spune case intampina 

greutati cu constructorul , acesta mai are sume de incasat pentru lucrari execuatte si acuma cu 

greu vor sa mai continue lucrarile. In proiectul initial nu a fost prinsa si lucrarea de ducere la 

statia de pompe a curentului electric, dar s-a reusit realizarea si plata acestei probleme pentru a 

putea continua investitia. Lucrarea a intarziat si din cauza montarii bazinului de apa mai aproape 

de comuna negrilesticare initial au renuntat dar apoi au revenit la proiect. 

In legatura cu decontarea sumelor de bani se face prin centralizator , situatii de lucrari 

vizate de Consiliul Judetean, se trimit apoi la Ministerul Dezvoltarii si de acolo la Ministerul 

Finantelor mai apoi se deconteaza banii catre Ciceu-Giurgesti si pe urma la constructor. 

Informeaza C.L. ca are mai multe greutati cu dirigintele de santier care a anuntat si ceva 

probleme medicale, dar nu si-a indeplinit atributiile conform contractului si cere si acceptul 

Consiliului Local pentru schimbarea dirigintelui de santier, acest diriginte de santier a venit 

foarte rar la Ciceu-Giurgesti la lucrare. 

Alta investitie este lucrarea la Valea Podului, sunt unele greutati, in prima sesiune a 

GAAL – beclean a fost respins dar sunt promisiuni ca in sesiunea din octombrie 2013 va fi 

apobat. 



Informeaza C.L. asupra proiectelor pentru viitor. 

Aductiunea de apa, DC 35A, Amenajare Centru Civic Ciceu-Giurgesti, Introducere 

curent electric grup case rommi, Asfaltarea ulitelor laterale Ciceu-Giurgesti, Repararea 

drumurilor de hotar, Proiect Valea podului, Amenajare parc la Dispensar uman Ciceu-Giurgesti 

si teren sport. Mai aduce in discutie echipa de fotbal a localitatii care trebuie sprijinita de 

angajatii din primarie. Spune ca primaria este datoare la firmele de consultanta pentru proiect 

Valea podului. 

Mai spune ca doreste sa insiste la lucrarea de aductiune de apa si spera ca in aceasta 

toamna sa poata fi racordati locuitorii. 

Domnul niste -  intreaba despre toate datoriile pe care le are primaria; Propus: sala de 

clasa Dumbraveni, vopsirea acoperisului camin cultural Dumbraveni, fantana Ciceu-Giurgesti, 3 

sobe teracota Scoala Dumbraveni, studii topo Valea Podului, firma consultanta Valea Podului, la 

apa 433 mii lei ii avem, mai sunt sperante sa se primeasca ceva sume de bani pentru aceasta 

lucrare. 

Spune ca la I.R.E.C. pentru curentul electric nu s-a dat voie angajarea unui diriginte de 

santier si cu greu s-a putut face decontarea dupa discutii cu ministerul Dezvoltarii, mai aduce in 

discutie neclaritatiile dintre constructori. 

Domnul Danciu – in legatura cu propunerile pentru perioada urmatoare sunt destul de 

generoase, dintre acestea trebuie alese prioritatile in functie de sumele de bani primite, in 

legatura cu drumul de acces dintre Dumbraveni si Chiuiesti  ar trebui realizat, spune ca ar fi 

necesare aceste obiective dar va fi greu deoarece Romania este foarte datoare, dar spera. 

Domnul Iuga Gheorghe – spune ca principala prioritate ar fi DC 35A – Dumbraveni si 

ridica problema rezolvarii santurilor, trebuie rezolvata problema santului de la Runc la Craciun, 

trebuie tub; referitor la plati va trebui efectuate, referitor la drumul lunca sa fie reparat. 

Domnul primar spune ca a vorbit cu primarul Chiuiesti si se va incerca realizarea. 

Domnul Niste considera principala prioritate aductiunea de apa, rezolvarea asfaltarii de la 

Dumbraveni, propune pe viitor o noua reabilitare la Scoala Generala Ciceu-Giurgesti prin 

izolatia acesteia. 

Domnul primar spune ca la lucrarile de la Aductiunea si Asfaltare se va incerca 

terminarea acestor investitii. Spune ca asociatia Obstea Ciceului a primit subventii de la APIA 

circa 350 mii lei si a propus achizitionarea unui utilaj (combina, tractor, etc), dar cu greu se poate 

realiza cand sunt asociati mai multi oameni. 

Doamna Clapa Emilia in legatura cu aducerea gunoaielor sa fie aduse tomberoane la 

cetateni si sa fie obligati sa-si achite ducerea gunoaielor. Domnul primar spune ca se va 

reglementa aceasta situatie si ca se va perfectiona acest sistem de strangere a deseurilor, mai 

spune ca sunt adunati circa 20 saci deseuri menajere sambata 25.09.2013. 

Manzat – spune ca si la nivelul comunei sunt foarte multi caini si sa fie instiintati 

cetatenii pentru legarea si tinerea in curte a acestora, intocmirea unor instiintari catre cei care tin 

pe strada dezlegati, mai spune sa se incerce rezolvarea curentului electric la grup case rommi si 

repararea drumului. 



Domnul Martian in legatura cu iluminatul public sa fie decalat pentru programul iarna si 

pentru cei navetisti.  Domnul primar spune ca din lipsa de sume bugetare nu putem sa tinem mai 

multe ore acest iluminat se va incerca realizarea acestei probleme, se va incerca si repararea 

defectiunilor. 

Domnul Niste – in legatura cu Isai Augustin Ciceu Giurgesti nemultumit ca nu si-a primit 

pachetele de alimente din cauza neplatii impozitului. 

Domnul primar in legatura cu isai Augustin trebuie sa-si plateasca impozitul conform 

legii, referitor la ajutoare acestea sunt trimise de Casa de Pensii si Consiliul Judetean Bistrita 

Nasaud. 

Domnul Markis – in legatura cu datoriile sa se incerce niste vizite la Bucuresti la 

ministere pentru sume de bani. 

Domnul primar spune ca arieratele sunt si periculoase, daca ai situatii de lucrari si facturi 

in termen de 30 zile trebuiesc achitate astfel se blocheaza conturile primariei. 

Domnul Markis in legatura cu proiectele pe viitor sa fie intocmite. 

Domnul primar spune ca este greu si cu proiectele fiind o comunitate mica si nu se 

incadreaza la tot felul de proiecte. 

Cereri: Bogdan Ioan – cerere pentru decontare bani naveta profesori Ciceu  Giurgesti 

septembrie 2013. Domnul primar spune ca din lipsa de sume bugetare nu s-a putut deconta, se va 

incerca. 

Prezinta Consiliului Local o sentinta definitiva si irevocabila pentru plata unei sume de 

4198 lei reprezentand echivalent a 2 salarii de baza pentru pensionare doamnei ilincas Reghina. 

Danci Remus Ciceu Giurgesti nr.211, solicitare pentru rezolvare situatie cu pasunatul 

vacilor lui Sima Constantin care i-au distrus porumbul si masa vegetala. Acelasi subiect au 

pasunatul(paguba) cu animalele lui Florea Ioans Ciceu Giurgesti nr.257, Osoiele si Plese care i-

au distrus masa vegetala. Se va incerca rezolvarea problemelor. 

Nemaifiind probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 31.10.2013 

 

 

Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate pentru 

felul in care a fost prezentat. 

Domnul primar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 

comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2013; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii mandatului special primarului sa 

voteze si sa semneze oe seama si in numele comunei Ciceu-Giurgesti adoptarea 

hotararii privind aprobarea Listei de investitii prioritare pentru proiectul ,,Extinderea 

si modernizarea infrastucturii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud”; 

3. Diverse. 

 

Pentru aprobarea proiectelor de hotarari este nevoie de votul majoritatii consilierilor in 

functie si prezenti la sedinta. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Domnul presedinte de sedinta da citire primului proiect de pe ordinea de zi. 

Domnul Niste  - intreaba despre persoanele cu handicap daca au primit ceva sume. 

Raspunsul domnului primar este ca aceste sume sunt cu destinatie speciala si se pot folosii doar 

la investitii, alta rectificare fa fi in perioada imediat urmatoare. 

Domnul Clapa – referitor la 100 mii lei Drum DC 35A intreba daca se pot folosi in alta 

parte, raspunsul este ca nu se pot folosi in alta parte. 

Domnul Nastase Vasile la aductiunea de apa stadiul lucrarilor,, raspunsul domnului 

primar spune ca se lucreaza la statia de pompe si mai trebuie lucrat la legarea unor conducte si 

unele lucrari la rezervor, la ora actuala este adusa apa in conducte pentru verificari, referitor la 

reteaua electrica pana la statia de pompe a fost adusa in ideea dezvoltarii localitatii, a planului de 

urbanism. 

Domnul doctor intreaba daca pentru cei care nu au in dreptul lor conducta, daca va fi mai 

scump pentru dansii aceasta aductiune. Raspunsul domnului primar la ora actuala nu se stie, 

spune ca nu au fost prevazute in proiect cateva case la care se va vedea ce solutii se vor lua, va fi 

unele probleme pe Potuca unde exista proiect de asfaltare, ar fi bine sa se realizeze prima data 

aductiunea de apa, pe urma asfaltarea. 

Domnul doctor intreba daca se va pune in fuctiune apa , va fi in regula cu fosele septice, 

raspunsul pana in 2018 Directia de Mediu permite cu fose septice, dar comuna este prinsa in 

Master Planul Judetului cu apa si canalizare pana in 2018. 

Supus la vot proiectul de rectificare este votat in unanimitate in forma prezentata. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 



Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. 

Dupa unele discutii asupra proiectului se supune la vot si este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 3 Diverse. 

Domnul primar prezinta C.L. decizia Curtii de Conturi B-N in urma controlului efectuat 

in perioada 19.08-21.09.2013 la Primaria Ciceu-Giurgesti, precum si raportul Curtii de Conturi la 

Primaria Ciceu-Giurgesti. 

Domnul primar in legatura cu raportul Curtii dse Conturi, au fost verificate 7 problemela 

nivelul Primariei, sectorul contabil, impozite si taxe, lucrari efectuate, audit la primarie, sistemul 

managerial, lucrari de constructii, persoane desemnate ca executori fiscali. 

Este greu si costa foarte mult sa angajezi audit intern sistem managerial, fiind o primarie 

mica nu avem de unde suporta cheltuielile atat de mari. Mai informeaza C.L. despre proiectul 

Valea Podului, Amenajarea Centrului Civic, Asfaltarea ulitelor laterale, Amenajarea drumurilor 

de hotar, amenajarea drumurilor forestiere si alte proiecte care ar fi urgente sa fie intocmite o 

lista cu lucrarile prioritare, in final spuna ca in general este multumit de activitatea primariei si 

de raportul curtii de conturi; spune ca din masurile date de Curtea de Conturi deja s-au luat, s-au 

stabilir executorii fiscali, s-au reglementat problemele cu constructiile, recuperarile s-au efectuat. 

In continuare domnul primar aduce in discutie centralele vechi de la Scoala Generala 

Ciceu Giurgesti si vrea 50 calorifere si roaga Consiliul Local sa io o hotarare in aceasta privinta, 

mai aduce in discutie si vechea masina a primariei (ARO vechi) ce sa se faca cu acesta. 

Propunerea C.L. este sa se scoata la licitatie , daca nu le cumpara nimeni sa fie duse la fier vechi. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 19.11.2013 

 

 

 

Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate pentru 

felul in care a fost prezentat. 

Domnul primar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 

comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2013; 

2. Diverse. 

Pentru aprobarea proiectului este nevoie de votul majoritatii consilierilor locali prezenti la 

sedinta. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. 

Domnul primar da explicatii detaliate la proiectul buget, pe articole, s-au asigurat 

cheltuielile necesare. Mai informeaza C.L. ca s-au aprobat de la Ministerul Dezvoltarii pein 

contracte aditionale sume de 290 mii lei la Aductiunea de Apa si 100 mii lei la DC 35A la care s-

au efectuat lucrarile, dar sumele de bani se vor primi in 2014 conform unei adrese de la 

Ministerul Dezvoltarii. Mai informeaza C.L. ca in perioada urmatoare se vor face actiuni 

impreuna cu organele de Politie pentru colectarea impozitelor si reverificarea tuturor 

constructiilor din comuna. 

Domnul Markis Romulus intreaba cu cata cota parte participa Primaria la ajutorul de 

incalzire, domnul priamr spune ca suta la suta. 

Domnul Niste intreaba daca se vor primi sume de bani dela primarie pentru drepturile 

castigate prin instanta, domnul priamr spune ca drepturile se vor primi de la Scoala daca se va 

putea se va ajuta si de la Primarie in functie de sumele bugetare. 

Domnul iuga Gheorghe intreaba despre decontarea navetei profesorilor, domnul primar 

spune ca in limita posibilitatilor bugetare. 

 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 2 Diverse. 

Domnul primar aduce in discutie cereri. 

1. Isai Gheorghe, C.G. cerre pentru cumparare centrala incalzire si calorifere pentru 

Biserica Penticostala C. G. 

Va primi raspuns sa vina la Primarie sa-si verifice aceste centrale si calorifere. 

2. Domnul priamr prezinta o adresa de la Institutia Prefectului pentru achizitionarea de 

tancuri de racire a laptelui, ajutor dat de Guvern 5000 Euro/comuna/1000 litri, 

procedura care se va realiza prin Primarie si A.P.I.A B-N. 



Domnul Markis in legatura cu aceasta adresa spun ca din 2014 se va schimba modalitatea 

de vanzare a laptelui, se va comercializa doar prin asociatii. 

In continuare domnul primar prezinta o adresa despre suspendarea Alegerilor pentru 

Camera Agricola Judeteana. 

Domnul Martian intreaba daca se va rezolva cu cadourile de Craciun de la Primarie. 

Domnul primar spune ca se va incerca din sponsorizari. 

Domnul Clapa spune ca ar trebui verificate corpurile de iluminat din comuna. 

Domnul Martian spune ca ar trebui curatate santurile pe marginea drumurilor. 

Se mai aduce in discutie informarea tractoristilor pentru a-si curata rotile cand ies de pe 

aratura. 

Domnul Sandel propune sa-si aloce indemnizatia pe o luna pentru acordarea de cadouri, 

fiecare consilier. Dupa unele discutii se va mai analiza si se va gasi o solutie. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,     Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proces verbal 

Incheiat azi 10.12.2013 

 

  

Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

Se dacitire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate pentru 

felul in care a fost prezentat. 

Domnul primar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sidinta a Consiliului Local al 

comunei Ciceu-Giurgesti pe o perioada de 3 luni; 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014 

datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Ciceu-Giurgesti; 

3. Proiect de hotarare privind exploatarea unei cantitati de 63 mc masa lemnoasa din 

padurea proprietatea comunei Ciceu-Giurgesti din cota de taiere a anului 2013; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii mandatului special primarului sa 

voteze si semneze pe seama si in numele comunei Ciceu-Giurgesti, adoptarea 

hotararii privind aprobarea cotizatiei pe anul 2014 in cadrul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentyru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare judetul 

Bistrita-Nasaud; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2014-2015; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor 

impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole; 

7. Diverse. 

Domnul primar propune adaugarea unui proiect de rectificare buget. 

Pentru proiectele de mai sus este nevoie de votul majoritatii consilierilor locali in functie. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Doamna clapa propune presedinte de sedinta pe domnul Martian care este votat in 

unanimitate de catre consilieri.domnul presedinte de sedinta da citire punctului 2 de pe ordinea 

de zi. 

Domnul Niste – intreaba daca nivelurile prevazute sunt la limita inferioara si daca mai pot 

fi marite si intreaba despre diferenta impozitului la padure la Dumbraveni. 

La capitoul IV – daca exista tractoare inmatriculate. 

Raspunsul domnului primar este ca tractoarele inmatriculate nu sunt, iar referitor la 

padurea din Dumbraveni daca se doreste se poate propune o majorare. Consiliul Local nu este de 

acord cu majorari. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, se da citire acestuia. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate. 



Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 

Dupa unene discutii se supune la vot si este votat in unanimitate. 

Referitor la punctul 3 informeaza Consiliul Local ca, comuna Ciceu-Giurgesti este 

programata in perioada 2014-2020 la aductiunea de apa si canalizare, iar la Ciceu-Giurgesti 

aductiunea de apa este realizata in proportie de 99,99% urmand a fi efectuata receptia finala. Se 

mai doreste realizarea unei lucrari suplimentare pentru contruirea unor camine de legare a apei 

pe domeniul public de la care sa se lege cetatenii si sa nu mai plateasca dansii caminul de legare. 

Ar mai fi refacerea imprejmuirii la bazin, repararea drumului acces la bazin si alte mici 

remedieri. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Dupa unele discutii supus la vot este votata in 

unanimitate. 

Se trece la puncrul 6 al ordinii de zi si se da citire acestuia si anexei atasate. Dupa unele 

discutii se supune la vot si este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul adaugat pe ordinea de zi, dupa unele discutii este votat in unanimitate. 

Domnul doctor intreaba despre tanc de racire a laptelui. 

Domnul primar spune ca au fost instiintate asociatiile si persoanele fizice si juridice din 

comuna, dar nimeni inca nu a solicitat acel tanc de racire. Domnul doctor spune ca s-ar putea de 

la 01.01.2014 sa nu mai poata colecta laptele fara acest tanc de racire. Domnul primar spune ca 

intentia primariei este de a ajuta pe orcine ar dori. Mai spune ca sunt solicitari la pasunile 

persoanelor fizice dar cetatenii nu accepta. 

Domnul Manzat intraba daca acele camine de apa vor fi construite la fiecare pozitie sau la 

cerere. 

Primaria spune ca incearca modificarea documentatiei la apa si trebuie sa fie acceptata de 

catre Minister, dupa care se va face un studiu. 

Domnul manzat spune sa se curete ulitele laterale la Biserica si in alte locuri unde 

necesita. Domnul viceprimar prezinta procesul verbal de inventariere pe anul 2013. 

 

Presedinte de sedinta,     Secretar, 

  


