
Proces verbal 

Incheiat azi 10.01.2014 

 

 

 Cu ocazia sedintei 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 penru felul in care a fost prezentat. 

Domul primar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al 

deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2013; 

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

sa semneze pe seama si in numele comunei Ciceu-Giurgesti adoptarea hotararii privind 

aprobarea cotizatiei pe anul 2014 in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud; 

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

Ciceu-Giurgesti pe anul 2014; 

4. Diverse. 

Domnul primar ureaza ,,La Multi Ani!’’ Consiliului Local pentru anul 2014 cu multe realizari. 

In continuare se da citire ordinii de zi si este supusa la vot si este votata in unanimitate. 

Domnul presedinte de sedinta ureaza ,,La Multi Ani!’’ si domnului primar pentru aniversarea zilei 

de nastere pe data de 01.01.2014. 

Dupa citirea primului proiect doamna contabila prezinta in sedinta si explica mai detaliat primul 

proiect de hotarare. Dupa unele discutii se supune la vot si este votat in unanimitate de catre consilieri. 

In continuare domnul presedinte de sedinta da citire la al doilea punct de pe ordinea de zi, dupa  

unele discutii se supune la vot si este votat in unanimitate de catre consilieri. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si se prezinta Planul de riscuri al comunei. Dupa citirea 

acestuia proiectul este supus la vot si votat in unanimitate de catre consilieri. 

La punctul 4 Diverse. 

Domnul Niste mircea spune ca un grup de tineri cat si familii din comuna doresc sa organizeze 

conform traditiei ,,Balul Batranilor’’ si doreste ca sala caminului cultural sa fie data gratis pentru acest 

eveniment si propune un amendament la H.C.L. privind inchirierea caminelor culturale. 

Domnul primar spune ca taxa de inchiriere a salii mare a Caminului Cultural este de 300 lei 

pentru bal, la evenimente se consula curent electric, pentru incalzire se folosesc lemne care de asemenea 

costa, deci caminul cultural se poate inchiria conform Hotararii Consiliului Local. Spune ca ar fi bucuros 

sa existe mai multe evenimente culturale, dar sa fie organizate conform prevederilor legale. De asemenea 

roaga consilierii locali sa se gandeasca la ceva investitii in comuna pentru a se intoarce cat mai multi 

tineri in comuna pentru cresterea populatiei in comuna. 

Domnul Iuga Gheorghe spune ca in ultimii ani copiii sunt foarte putini si efectiv nu se pot face 

serbari de mare anvergura. 

Domnul primar mai aduce in discutie ca in data de 05.02.2014 un cetatean din Dumbraveni, Iuga 

Augustin, Dumbraveni nr. 156, implineste varsta de 100 ani si intreaba Consiliul Local daca este de acord 

cu acordarea sumei de 500 lei din partea C.L., Consiliul Local este de acord ca la adoptarea bugetului 

local pe anul 2014 sa se acorde aceasta suma si o diploma de excelenta din partea C.L. si a Primariei. 

Domnul primar aduce in discutii ce investitii ar trebui facute mai ales in localitatea Ciceu-

Giurgesti, dar si in Dumbraveni si propune ca in locatia ,,Starita’’ sa fie construit un altar de vara si tot 

acolo in Starita sa fie construit un lac pentru pesti. Aceste lucrari sa fie facute in parteneriat public-privat, 

primaria sa suporte unele materiale, iar Biserica si Asociatiile din comuna sa suporte cheltuielile 

financiare. In continuare spune ca inca din anul 1992 s-a incercat cu diferite persoane din Bucuresti sa se 



organizeze un traseu de calarie, dar nu s-a reusit. S-a mai incercat construirea unor pensiuni tot prin 

locatia Starita, chiar si construirea unei manastiri in Starita, dar nu s-a realizat. 

Domnul Danciu spune ca in general se inregistreaza o depopulare drastica si efectiv nu stie ce 

masuri s-ar putea lua pentru oprirea acestui fenomen si realizarea unor investitii pentru atragere de turisti 

si populatie. 

Domnul primar spune ca se va reface P.U.G si se va mari zona de intravilan pana la Casa 

pompelor la aductiunea de apa. 

Domnul martian spune ca la acea idee ar trebui un complex turistic la Cetatea Ciceului. Domnul 

primar spune ca se va reabilita drumul de trecere la Ciceu-Mihaiesti la Ciceu-Giurgesti si spera in 

dezvoltareaturismului. Referitor la ideea de a contrui la Starita acel la si altar de vara C.L. este de acord 

cu aceasta idee conform prevederilor legale. 

In continuare prezinta investitii ce vor fi in acest an> inaugurarea la aductiunea de apa, proiectul 

amenajarii Vaii podului, amenajarea centrului civic conform proiectului, proiect asfaltare ulite laterale, 

prunduire pe ulitele laterale. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,       Secretar,  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 11.02.2014 

 

  

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 penru felul in 

care a fost prezentat. 

Domul primar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea exploatarii unei cantitati de 136 mc masa lemnoasa(??? 

rasinos) din padurea proprietatea comunei Ciceu-Giurgesti, din cota de taiere a anului 2014; 

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

3. Diverse. 

Pentru aprobarea proiectelor de mai sus este nevoie de votul majoritatii consilierilor in functie. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi, domnul primar prezinta C.L. pretul de paza per mc/lemn 

pentru padurea primariei si a cetatenilor 4 lei/lemn persoane fizice si 6 lei/lemn persoane juridice. La 

primul punct domnul primar spune ca acesta cantitate este marcata legal dupa amenajamentul silvic. 

Domnul Martian – referitor la persoanele fizice sa ramana acelasi pret. 

Domnul Manzat – revine la cererea care a intocmit-o si spune ca dupa discutiile cu constructorii 

ar trebui circa 15 mc lemn rasinos pentru Biserica Baptista Dumbraveni. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate in felul urmator: Biserica Ortodoxa 

Ciceu-Giurgesti o cantitate de 60 mc/gratuit lemn rasinos, Biserica Baptista Dumbraveni 15/mc gratuit 

lemn rasinos si pentru populatie 56 mc/80lei lemn rasinos Valea Groapii Dumbraveni. 

Se trece la punctul al doilea al ordinii de zi. 

Se da citire acestui proiect, este supus la vot si votata in inanimitate. 

Se trece la punctul 3 Diverse. 

Domnul viceprimar prezinta Consiliului Local situatia cu posibilitatea de taiere din padurea 

proprietatea primariei pe anul 2014: 

-  616 mc taieri produse secundare 

- 347 mc igiena 

------------------- 

Total 963 mc. 

La molid se mai poate marca la Valea Groapii. 

La fag – u.a. 59 205 mc posibilitate  Carligatura s-ar putea marca circa 50 mc; 

- U.a. 61 – posibilitate 500 mc – Dealul Tisii, s-ar putea marca 150 mc; 

- U.a. 66 – posibilitate Dealul Gropii 573 – s-ar putea marca in jur de 100 mc; 

- U.a. 67C – posibilitate162 – Dealu Gropii – s-ar putea marca 50 mc; 

- U.a. 71 – posibilitate 260 – Dealul Gruietului – de marcat 150 mc; 

- U.a. 97 – posibilitate 105 – Zapodii Ciceu Giurgesti – de marcat 50 mc; 

- U.a. 73b – posibilitate 119 – Sumernele Dumbraveni – de marcat 119 mc; 

La rarituri sunt cantitatile de mai sus 669 mc rarituri. 

 

 La igiena: 

- U.a. 41b – posibilitate 20 – Dosul Baii – de marcat 20 mc; 

- U.a. 42a – posibilitate 100 - Dosul Mancelului – de marcat 50 mc; 

- U.a. 43 – Ioan din Baie – posibilitate 40 – de marcat 20 mc; 

- U.a. 44a – Baie – posibilitate 90 – de marcat 30 mc; 



- U.a. 50a – Valea Horghii – posibilitate 110 – de marcat 40 mc; 

- U.a. 55a – Carligatura – posibilitate 67 – de marcat 30 mc; 

- U.a. 56a – Carligatura Sus – posibilitate 130 – de marcar 50 mc; 

- U.a. 60 – Valea Gropii, Dealul Tisii – posibilitate 94 – de marcat 30 mc. 

Total 270 mc propusi a fi marcati igiena. 

  

 Sunt partide ramase pe anul trecut  la Dosul Salhastului si Dosul Muncelului – de verificat. 

Consiliul Local este de acord cu marcarea suprafetelor amintite mai sus. 

Domnul viceprimar – se se stabileasca cata cantitate necesara pentru plata pazei si cata pentru 

populatie, care se vor stabili prin alte hotarari. 

Domnul Niste despre centenarul domnului Iuga Augustin (100ani) – a fost premiat si dansu si 

centenarul de la Ciceu-Giurgesti. Raspunsul este ca da. 

- Sa se modifice iluminatul public de la 4:30 dimineata si seara pana la 11:30. Consiliul Local 

este de acord cu aceasta propunere. 

- Referitor la  evenimentul de intrerupere a iluminatului public sa fie atentionati si populatia se 

cei de la Renel. 

Domnul viceprimar – prezinta Consiliului local un anunt despre angajari 300 persoane la Fujikura 

Dej – interviuri la Dej luni si marti. 

Domnul Creta – informeaza Consiliul Local ca din data de 13.02.2014 isi prezinta demisia din 

Consiliul Local urmand sa fie validat urmatorul consilier de pe lista in locul dansului. 

Solicita conducerea primariei sa se intereseze pentru reintroducerea postului Romania TV pe 

cablui. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,       Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 24.03.2014 

 

  

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 penru felul in 

care a fost prezentat. 

Domul primar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al comunei Ciceu-Giurgesti pe o 

perioada de 3 luni incepand cu luna martie; 

2. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Creta 

Alexandru-Viorel, ca urmare a demisiei din fuctia de consilier local al comunei Ciceu-

Giurgesti; 

3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ilincas Reghina 

in Consiliul Local Ciceu-Giurgesti; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile in care se 

realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Ciceu-Giurgesti in vederea 

instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a 

elementelor de infrastuctura necesare mentinerii acestora, modul de utilizare partajata a 

elementelor de infrastuctura precum si masurile privind construierea de retele de comunicatii 

electronice; 

5. Diverse. 

Pentru primele 3 puncte ale ordinii de zi este nevoie de votul majoritatii consilierilor locali in 

functie. 

Pentru punctul 4 al ordinii de zi este nevoie de votul a doua treimi din numarul consilierilor. 

Domnul primar propune adaugarea pe ordinea de zia proiectului Rectificare buget cu suma 

primita la Investitia pe Alimentarea cu apa conform contractului semnat cu ministerul Dezvoltarii. 

Consiliul Local este de acord in unanimitate. 

Domnul Iuga propune pe domnul Nastase Vasile care este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Consiliul Local ia act de incetarea mandatului de consilier al 

domnului Creta Alexandru-Viorel. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Doamna Ilincas Reghina depune juramatul si va face parte 

din Comisia pentru Agricultura, Urbanism, etc. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Domnul primar da unele explicatii in legatura cu acest 

proiect. 

Domnul Danciu intreaba a cui competenta este mutarea firelor de orice fel, raspunsul domnului 

primar este ca fiecare operator raspunde de partea sa de activitate. 

Domnul primar informeaza in continuare Consiliul Local ca in acest an pe 17 mai se va face 

inaugurarea la Ciceu_Giurgesti la aductiunea de apa. Supus la vot proiectul este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul adaugat pe ordinea de zi. Prezinta Consiliului Local contractul cu Ministerul 

Dezvoltarii in valoare de 10 miliarde vechi cu care se va termina lucrarea la apa si explica procedura de 

lucru cu Ministerul, mai aduce in discutie ca in 17 mai se va face inaugurarea la Ciceu-Giurgesti unde 

roaga Consiliul Local sa invite politicieni de la fiecare partid. Mai informeaza Consiliul Local ca au fost 

achizitionate 500 de scaune pentru caminele culturale. 

Doamna Clapa Emilia intreaba despre tomberoanele noi primite.  

Domnul primar spune ca va veni firma care va colecta deseurile si va incheia contract cu 

cetatenii. 



Referitor la pretul de la apa si deseuri sunt aceleasi preturi in tot judetul. 

Domnul Nastase Vasile intreaba de modalitatea de conectare la apa. Domnul primar spune ca vor 

fi niste costuri pentru Taxa aviz 74,03; Taxa deschidere 85,44. 

159,47 la care se adauga taxa de proiectare si executie, apometrul se va distribui gratuit de SC 

AQUABIS Bistrita. Mai spune ca urmatoarea lucrare de baza a primariei va fi asfaltarea ulitelor laterale si 

inainte de aceasta lucrare cetatenii sa fie informati sa-si duca conducta de la reteaua principala pana la 

caminul fiecaruia si nu este obligatoriu sa o introduca in casa. Caminele se vor face si pe domeniul public 

si pe domeniul privat. 

Referitor la aductiunea de ala domnul Danciu in legatura cu canalizarea si aductiunea la 

Dumbraveni. Domnul primar spune ca in 2015 se va duce apa la Dumbraveni, canalizarea urmeaza in 

viitor. Domnul Danciu ridica problema padurilor din Dumbraveni care se exploateaza. 

Supus la vot proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local este votat in unanimitate. 

Domnul Niste – spune ca la familia Mican din Ciceu-Giurgesti, spune ca Valea negrilesti inunda 

pozitia dansului. 

Este prezenta in sedinta si doamna Pintea Rozalia care prezinta un raport pe asistenta sociala pe 

sementrul II 2013, 11 asistenti personali, 8 persoane cu indemnizatii. 

Domnul primar spune ca in urma verificarii Curtii de Conturi s-au trasat unele sarcini printre care 

si intabularea padurii comunale care ar costa in jude de 400 milioane vechi, intreaba Consiliul Local daca 

este de acord cu acest demers mai informand Consiliul Local despre suprafata padurii comunale de 571 

ha. Spune ca firma se obliga sa faca masuratori la padure cat mai repede, spune ca aceasta suma se poate 

lua din vanzari de lemne conf. amenajament silvic. Informeaza Consiliul Local ca la legea 165/2013 la 

nivel de comuna nu se pot justifica circa 750 ha prin hartii, spune ca exista pricol ca acest teren sa fie luat 

de alte O.A.T-uri. Domnul primar spune ca ar dori sa inceapa masuratorile la padurea comunala si 

inscrierea in C.F. Supusa la vot aceasta propunere sunt pentru intabulare: Martian, Niste, Clapa, Manzat, 

ilincas, Nastase. Abtineri ,,4”. 

Cerere – Dumbraveni cetateni ai satului Dumbraveni conform tabel atasat solicita decolmatarea in 

locul numit Malin-Cleja. Doamna Ilincas propune ca acesti cetateni sa suporte cheltuielile cu 

combustibilul. 

Domnul Niste mai propune de asemenea curatarea albiei vailor. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 30.04.2014 

 

  

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 penru felul in 

care a fost prezentat. 

Domul primar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Markis 

Romulus-Iustian, ca urmare a demisiei de consilier local al comunei Ciceu-Giurgesti; 

2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mesaros 

Daniel in Consiliul Local Ciceu-Giurgesti; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii Serviciului public de alimentare cu apa din 

comuna Ciceu-Giurgesti catre SC AQUABIS SA BISTRITA; 

4. Proiect de hotarare pribind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic 

General al comunei Ciceu-Giurgesti; 

5. Diverse. 

Pentru proiectele de hotarare numarul 3 si 4 este nevoie de votul a doua treimi din numarul 

consilierilor prezenti. Pentru punctele 1 si 2 este nevoie de votul majoritatii consilierilor locali prezenti in 

sedinta. 

Domnul primar intervine si informeaza Consiliul Local in legatura cu punctul 2 al ordinii de zi si 

anume ca domnul Mesaros Daniel nu se afla in tara pentru a fi validat in functia de consilier local, a fost 

informat Partidul PNL de aceasta situatie si pana in prezent nu exista hartii din partea acestora pentru a 

puteavalida urmatorul supleant de pe lista. Din aceasta cauza propune scoaterea de pe ordinea de zi a 

punctulu 2. Consiliul Local este de acord in unanimitate. 

In continuare mai propune adaugarea pe ordinea de zi a unui ,,proiect de hotarare privind 

modificare art. 1 si 2 al Hotararii Consiliului Local Ciceu-Giurgesti nr.5/11.02.2014 privind aprobarea 

exploatarii unei cantitati de 136 mc masa lemnoasa (esenta rasinos) din padurea proprietate comunei 

Ciceu-Giurgesti, din cota de taiere a anului 2014; si anume sa se aprobe vanzarea unei cantitati de 75 mc 

material lemnos (esenta rasinos) catre Biserica Ortodoxa Ciceu-Giurgesti(60mc) si Biserica Baptista 

Dumbraveni(15mc) cu suma de 5 lei/mc avand in vedere lucrarile de anvergura care vor avea lic la aceste 

Biserici di totodata lipsa de resurse financiare si materiale ale acestora. Mai propune adaugarea pe ordinea 

de zi a proiectului de hotarare privind aprobarea unei cantitati de 809 mc material lemnos din padurea 

comunala. 

De asemenea dupa unele discutii cu dirigintele de santier, constructorii si AQUABIS, si propune 

scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 3. 

Consiliul Local ete de acord cu toate modificarile. 

Domnul presedinte de sedinta da citire primului proiect de hotarare incetarea mandatului de 

consilier al domnului Markis Romulus-Iustian, Consiliul Local ia act de incetare a mandatului de consilier 

local a domnului Markis Romulus-Iustian. 

In continuare domnul primar spune motivele pentru care s-a scos proiectul cu delegarea gestiunii 

la AQUABIS si spune ca acesta va fi adoptat dupa ???? finala din data de 17.05.2014. Mai informeaza 

Consiliul Local ca astazi s-a semnat contractul cu A.P.D.R.P cu Valea Podului in valoare de 200 mii euro. 

Mai spune Consiliului Local ca duminica trecuta a avut loc sedinta a Composesoratului Obstea Ciceului, 

unde se efectueaza lucrari de defrisare, dar mai raman multi bani care ar trebui cheltuiti pe achizitionarea 

unui utilaj ,,combina de treierat’’ spune ca sunt peste 300 mii lei in Composesorat, au angajati contabili si 

audit. Trebuie amenajate drumuri de hotar si ideea cu constructia saivanului nu este foarte buna,  roaga 



consilierii sa participe la actiuniile peimariei, la sedintele care se organizeaza in comuna, mai informeaza 

Consiliul Local ca a fost o comisie care a fost in teren la Dumbraveni. Carligatura unde l-au gasit pe 

Moldovan Mihai cu circa 450 oi care pasuneaza terenurile cetatenilor fara drept ori Primaria este 

responsabila pentru toti cetatenii comunei si le cere drepturile si sa-si cunoasca obligatiile. 

Se trece la proiectul de hotarare privind prelungirea proiectului de urbanism. 

Domnul primar informeaza Consiliul local ca ar fi deal ca primaria sa poata modifica proiectul de 

urbanism ,,vatra satului’’ dar deocamdata nu sunt bani. 

Se trece la proiectul de hotarare privind aprobarea exploatarii cantitatii de 809 mc material 

lemnos. 

Rarituri 

Dosul Salhatului – ua 66       42 mc – rarituri – persoane fizice; 

Muncel                - ua 42c     48 mc – rarituri persoane fizice; 

Dosul Gruiet       - ua 71       173 mc – rarituri licitatie; 

Groape                 - ua 67c     47 mc – rarituri populatie ; 

Dealul Tisii        - ua 61        139 mc – rarituri populatie; 

Sumerne             - ua 73b       84 mc – rarituri licitatie. 

      Populatie 276 mc. 

 

Igiena 

 

(97mc) D, baii – licitatie      u.a. 41b-22 mc; u.a 42a-39 mc; u.a 43-36 mc; 

(179mc) Valea Horghii         u.a 50a-49 mc; 55a-36 mc; 56a-57mc;  

  (licitatie)(179)   u.a 60-37 mc; (179 mc) 

 Domnul Danciu spune ca cetatenii cer material lemnos din padure si sa se aprobe vanzarea 

materialului lemnos. 

- Nevoi proprii Primarie 

- Pentru persoane fizice cate 5 mc/familie cu 40 lei/mc. Cetatenii din comuna. 

- Pentru licitatie 100 mc Valea Horghii, 79 mc populatie; 

Consiliul Local este de acord in unanimitate. 

 

In continuare se trece la proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L. nr 8/2014 si se propune 

vanzarea materialului lemnos catre Parohii cu 5lei/mc avand in vedere.  

Consiliul Local este de acord in unanimitate. 

 

Se trece la punctul Diverse, 

Domnul Danciu – aduce in discutie pasunile din localitatea Dumbraveni care in trecut pasunile au 

fost putine si animalele multe, la ora actuala pasunea este foarte mare ca suprafata iar animalele foarte 

putine. Aduce in discutie pasunatul de catre Moldovan Mihai di Chiuiesti nr. 249 care are intelegeri cu 

cetateni ai satului Dumbraveni pe care ii plateste in bani sau in produse. Mai aduce in discutie ca si alti 

ciobani din localitatea Valea Bricii si Strambu care de asemenea ar trebui opriti. 

Domnul primar spune ca a discutat cu Moldovan Mihai si toti cetatenii care inchiriaza teren 

pentru pasunat sa se prezinte la Primarie pentru declaratie pe propria raspundere. 

Cerere – cetateni satul Dumbraveni conform listei pentru decolmatare  valea “La Malin” 

Dumbraveni. Informeaza Consiliul local ca la sedinta cu sefii de la judet s-a promis trimiterea unui utilaj 

de catre Apele Romane si Primaria va subventiona motorina. 

Sunt mai multe firme care ar face lucrarea dar costa foarte mult. 

Cerere Ilincas vasile Ciceu Giurgesti nr.414 concesionare sau inchiriere teren primarie. 

Adapatoare 0,60 ha, Coasta magurii 1,14 ha. 



Cerere Iuga Anisoara dumbraveni nr. 225, inchiriere teren primarie Comoraste Dumbraveni. 

Referitor la cererile de mai sus Consiliul local este de acord cu inchirierea terenurilor cu 

respectarea prevederilor legale si plata obligatiilor catre primarie a  chiriei si impozitelor conform 

hotararilor Consiliului Local. Nemaifiind alte cereri se inchiriaza prin atribuire directa persoanelor 

solicitate. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,       Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 25.06.2014 

 

  

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 penru felul in 

care a fost prezentat. 

Domul primar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii serviciului public de alimentare cu apa din 

comuna Ciceu-Giurgesti catre SC AQUABIS SA BISTRITA; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului Judetean – varianta martie 2014 si listei 

Prioritare de Investitii pentru sectorul de apa si apa uzata, propune prefinantare din Fondurile 

de Coeziune, in faza II de prioritate, pentru perioada 2014-2020 in judetul Bistrita-Nasaud; 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea obligatiilor persoanelor fizice si juridice din comuna 

Ciceu-Giurgesti in vederea incheierii contractelor de salubrizare cu Operatorii economici 

specializati; 

4. Proiect de hotarare privind stabilirea unei taxe speciale pentru persoanele fizice si juridice din 

comuna Ciceu-Giurgesti in cazul neincheierii sau refuzul platii contractelor se salubrizare 

incheiate cu operatorii economici specializati; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie a bugetului de venituri si 

cheltuieli la finele anului 2013 ale Consiliului Local Ciceu-Giurgesti; 

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

comunei Ciceu-Giurgesti pe trimestrul I anul 2014; 

7. Diverse. 

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

aprobarea listei cu mijloacele fixe ce se vor preda SC AQUABIS SA BISTRITA 

Ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Domnul primar spune Consiliului Local ca s-a suparat pe consilierii locali ca nu au participat la 

Inaugurarea aductiunii de apa in 15.05.2014, spune ca a fost o lucrare subterana care nu este vizuala, dar 

este de o importanta deosebita. Lucrarea nu a fost efectuata de nici un partid ci de Consiliul Local si 

Primarie. Mai spune ca in acest an se va incepe lucrarea la Valea Podului si sunt greutati cu licitatia cu 

lucrarea in sine. Initial s-a hotarat sa se faca Valea Canciului, dar este in domeniul apelor romane si nu am 

putut sa demaram noi lucrarea fiind in domeniul Apelor Romane, iar Valea Canciului in baza unui 

protocol cu Apele Romane s-a dat un utilaj si s-a decolmatat acea Vale cu cheltuiala de motorina a 

Primariei. 

Mai informeaza Consiliul Local ca sunt numeroase reclamatii la aceasta aductiune de apa. 

Domnul Director Danciu ureaza domnului primar un bun revenit dupa perioada de tratamente, 

spune ca stie problemele intamplate cu decolmatarea Vaii Canciului, mai spune ca au fost si cei de la 

Electrica care au facut  defrisari la sarmele de curent electric. 

Se trece la ordinea de zi. 

Primul punct al ordinii de zi este citit si incep discutii. 

Domnul Niste intreaba cand se va efectua efectiv racordarea la apa, domnul viceprimar da unele 

explicatii spunand ca se incepe procedura de predare catre AQUABIS si spre sfarsitul lunii iunie si 

inceput de iulie se vor efectua racordurile. 

Supus la vot primul proiect este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Dupa unele discutii este supus la vot si votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Supus la vot proiectul este votat in unanimitate. 



Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. Dupa citirea acestuia si unele discutii si prezentarea 

modelelor de contracte dintre operator si persoanele fizice si juridice. Se supune la vot acest proiect si este 

votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Doamna contabila prezenta in sedinta da explicatii detaliate 

asupra proiectului. 

Se supune la vot si este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi care este votat in unanimitate. 

Doamna Ilincas spune ca a obtinut prin Instanta de Judecata dreptul de a primi doua salarii la 

pensionare si roaga sa fie rezolvata aceasta problema. Domnul primar spune ca se va incerca remedierea 

acestei probleme, rezolvarea problemelor cu Coala Ciceu-Giurgesti, s-au rezolvat deplasarile cu cadrele 

didactice, mai trebuie rezolvata plata la SC CAMILUX prin Scoala pentru reparatiile la Scoala 

Dumbraveni, bani pentru burse si se va incerca rezolvarea problemelor. 

Domnul Danciu Ioan intreaba despre exploatarea masei lemnoase, a platit pe chitanta si factura. 

Domnul primar informeaza ca se vor autoriza partizile de firme autorizate si se vor putea exploata. 

Se da citire proiectului adaugat pe ordinea de zi. 

Se da citire acestui punctu si a anexei cu lista bunurilor ce se vor preda la SC AQUABIS SA 

BISTITA. 

Supus la vot proiectul este voat in unanimitate.  

Se trece la punctul Diverse. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

NOTA la procesul verbal al sedintei din data de 25.06.2014. 

Referitor la proiectele de hotarari nr. 4 si 5 de pe ordinea de zi desi acestea au fost adoptate de 

Consiliul Local hotararile nu au mai fost trimise la Institutia Prefectului pe motivul ca nu indeplinesc 

conditiile legale si in urma convobirilor telefonice cu reprezentanti ai A.D.I – deseuri Bistrita care au 

anuntat primariile sa nu mai adopte hotarari trimise ca model de dansii. Astfel punctul 4 si 5 nu mai sunt 

valabile. Consiliul Local va fi informat in sedinta urmatoare despre aceasta problema aparuta. 

 

 

Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 18.07.2014 

 

Cu ocazia sedintei extraordinare 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. 

Se da citire ordinii de zi: 

1. Proiectul de hotarare privind aprobarea Actului aditional numarul 1 la Contractul de 

concesiune nr.187/17.02.2014 aferent serviciului public de salubrizare, respectiv activitatii de 

precolectare, colectare si transport a deseurilor municipale in managementul Statiilor de 

transfer si al centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud, cu privire la prelungirea 

termenului de predare-primire a infrastructurii catre operatorul serviciului; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional numaru 2 la Contractul de concesiune 

nr. 187/17.02.2014; 

3. Diverse. 

Pentru adoptarea proiectelor de hotarare este nevoie de votul a doua treimi din consilieri 

prezenti in sedinta. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Domnul presedinte de sedinta da citire primului proiect de hotarare al ordinii de zi . Dupa 

unele discutii se supune la vot si este votaat in unanimitate. 

Se da citire la al doilea punct al ordinii de zi si dupa unele discutii se supune la vot si este 

votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 3 Diverse. 

Domnul viceprimar aduce la cunostinta Consiliului Local unele clarificari in legatura cu 

aductiunea de apa de la reteaua principala, se pot incepe lucrarile, xcetatenii sa-si inceapa lucrarile. 

Domnul Martian spune ca la dansul este o situatie mai speciala trebuind sa fie spart asfaltul. 

Domnul viceprimar spune ca se va merge la fata locului pentru a se stabili exact situatia. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal 

 

Presedinte de sedinta,     Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 31.08.2014 

 

Cu ocazia sedintei extraordinare 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 penru felul in 

care a fost prezentat. 

Inainte de inceperea sedintei se tine un moment de reculegere pentru domnul primar Rusu 

Constantin care a decedat la data de 06.08.2014. 

 

In continuare domnul secretar prezinta Consiliului Local Ordinul Prefectului nr.80/11.08.2014 

privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al comunei Ciceu-

Giurgesti, judetul Bistrita-Nasaud. 

In continuare domnul viceprimar prezinta ordinea de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea exploatarii unei cantitati de 61 mc masa lemnoasa din 

padurea proprietatea comunei Ciceu-giurgesti; 

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

ciceu-Giurgesti pe anul 2014. 

Mai propune pe ordinea de zi adaugarea unui proiect de hotarare privind desemnarea ca 

reprezentant legal al proiectului cu finantare europeana ,,Amenajarea Vaii necadastrate Vlalea Podului’’ 

in comuna Ciceu-Giurgesti, judetul Bistrita-Nasaud (masura 125C) a domnuluii iuga Vasile. 

Domnul Iuga Gheorghe propune ca presedinte de sedinta de domnul Clapa Adrian care este votat 

in unanimitate. 

Clapa Adrian – presedintele de sedinta da citire punctului 2 a ordinii de zi. Supus la vot proiectul 

de hotarare este votat in unanimitate. 

In continuare se trece la puntul 3 al ordinii de zi. 

Domnul viceprimar si doamna contabila prezinta in sedinta si explica detaliat consilierilor locali 

modificarile la buget 

Fata de proiectul prezentat se mai modifica: 

- 8 mii lei la sport de la reparatii curente primarie; 

- 9 mii lei pentru persoanele cu handicap – reparatii curente; 

- 5 mii lei pentru drumuri – motorina. 

Domnul Niste referitor la primirea salariului de catre asistentii personali. Referitor la aceasta 

problema se va discuta pe viitor si se va incerca rezolvarea acestei probleme. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul adaugat pe ordinea de zi. 

Supus la vot. 

Se trece la punctul Diverse. 

Domnul viceprimar – informeaza Consiliul Local ca in septembrie se vor primi bani la DC 35A; 

se intentioneaza demararea lucrarii la strazile laterale, se incearca lucrari de canalizare executia bugetului. 

Doamna Ilincas spune ca ar trebui intrebati cei de la Consiliul Judetean sa distribuie ceva marcaje, 

semne pentru limitarea vitezei. 

Domnul Niste propune achizitionarea unei motocositoare. Consiliul Local este de acord. 

Domnul Niste – intreaba despre noua lege de tercere a consilierilor de la un partid la altul. Insa nu 

a aparut legea oficial. 

Domnul Niste propune modificarea proiectului de taxe la caminele culturale. 

Doamna Ilincas propune o mai mare atentie la curatenia in comuna, la caminele culturale. 



Domnul Danciu – exprima regretul fata de trecerea in nefiinta a domnului Rusu Constantin 

spunand ca l-a cunoscut foarte bine pe fostul primar, au fost colegi ,,dascali’’ , au fost prieteni foarte buni, 

spune ca mai regreta faptul ca nu mai poate sta de vorba cu un asemenea om cu bunele si relele omenesti. 

Sa se schimbe programul la iluminat. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 24.09.2014 

 

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. 

In continuare domnul viceprimar prezinta ordinea de zi: 

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

Ciceu-Giurgesti pe anul 2014; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-

economici privind proiectul ,,Asfaltare ulite laterale la Ciceu-Giurgesti – comuna Ciceu-

Giurgesti’’; 

3. Proiect privind aprobarea cofinantarii la obiectivul de investitii ,,Asfaltare ulite laterale la 

Ciceu-Giurgesti – comuna Ciceu-Giurgesti; 

4. Diverse. 

Pentru primul proiect este nevoie de votul majoritatii consilierilor locali in functie. Pentru 

celelalte proiecte de hotarari este nevoie de votul a doua treimi din totalul consilierilor. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate ,,pentru’’. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: 

Domnul presedinte de sedinta da citire primului proiect al ordinii de zi. Domnul viceprimar 

explica detaliat suma de 100 mii lei pentru ,, Asfaltare ulite laterale la Ciceu-Giurgesti’’ pe O.U.G 

28/2013. 

Supus la vot proiectul este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

Se citesc indicatorii tehnico-economici ai proiectului. Se supune la vot proeictul de hotarare care 

este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Dupa unele discutii si explicatii ale domnuli viceprimar, 

aceasta cofinantare inseamna cheltuieli de consultanta, diriginte de santier si studiu de fezabilitate. 

Se trece la punctul 4 Diverse. 

Cerere SC Zinia SRL – cerere pentru scutire de la plata chiriei. Sunt unele discutii ca ar fi scumpe 

medicamentele. 

Propunerea domnului Iuga Gheorghe este sa fie de 100lei/luna. Consiliul Local este de acord in 

unanimitate. 

Pargar Ana – Ciceu-Giurgesti 295 cerere pentru gard protector langa casa. Drumul este drum 

judetean si Consiliul Local Ciceu Giurgesti nu are competenta in luarea unor hotarari referitoare la 

Drumul Judetean. Acea portiune de proiect este prinsa si in proiectul centrului civic. 

Se trece la problema deseurilor in comuna se vor semna noi contracte care vor intra in vigoare de 

la 01.01.2015 intre societatea Vitalia si persoanele fizice cu pretul de 1.81 lei/persoana. 

Vor fi incheiate contracte cu fiecare pozitie /locuinta din comuna. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 31.10.2014 

 

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. 

In continuare domnul viceprimar prezinta ordinea de zi: 

1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier al domnului Solderea Andrei-

Mihai; 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciceu-

giurgesti pe anul 2014; 

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

pe raza comunei Ciceu-Giurgesti apartinand cultelor religioale recunoscute in Romania; 

4. Diverse. 

Pentru aprobarea proiectelor de pe ordinea de zi este nevoie de votul majoritatii consilierilor 

locali. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Domnul presedinte de sedinta da citire primului proiect de hotarare. 

Domnul presedinte al Comisiei de validare da citire procesului verbal prin care au fost constatate. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: 

Doamna contabila prezenta in sedinta da explicatii detaliate asupra proiectului. 

Domnul nastase vasile – intreaba despre banii de la drumuri. 

Domnul primar explica ca sunt banii pentru motorina si banii pentru dezapezire. 

Domnul Niste intreaba despre balastrarea ulitelor laterale la Ciceu-Giurgesti, domnul primar 

spune ca se va tine cont de aceasta lucrare. 

Domnul Danciu – intreaba despre investitia la Dumbraveni la drum, doreste si repararea drumului 

in Deal pana la ultima casa balastrarea acestuia. 

Domnul viceprimar explica ca cei 500 mii lei sunt veniti cu destinatie speciala pentru DC35A 

Ciceu-Giurgesti – Dumbraveni. Si se toarna stratul 2 de asfalt circa 1 km si circa 500 m primul strat in 

Suseni. Referitor la drumul din Deal spune ca este un drum de pamant si nu s-a facut sant, nimeni nu vrea 

sa cedeze din terenuri pentru sant. 

In continuare prezinta 3 cereri ale Bisericilor din comuna; 

- Biserica Ortodoxa Ciceu-Giurgesti – solicita sprijin financiar 10 mii lei; 

- Biserica Ortodoxa Ciceu-Giurgesti – solicita sprijin financiar 10 mii lei;  

- Biserica Baptista Dumbraveni – solicita spijin financiar 10 mii lei; 

- Biserica Baptista Ciceu_Giurgesti – solicita sprijin financiar 10 mii lei; 

Domnul Iuga Gheorghe spune ca la ultima sedinta cand s-a discutat. 

Doamna contabila prezenta in sedinta spune ca in proiectul de hotarare s-a gandit pentru primele 

trei cereri. 

Consiliul este de acord in unanimitate cu acordarea a cate 10 mii lei pentru primele trei cereri, iar 

la prima rectificare se va tine cont prima data de Biserica Baptista Ciceu-Giurgesti. 

Supus la vot proiectul de rectificare este votat in unanimitate. 

In continuare se trece la punctul Diverse. 

Domnul Martian – intreaba despre drumul din Dalas. 

Domnul viceprimar spune ca se realizeaza si cu sprijinul primariei cu buldoexcavator. 



Se ia ia in discutie cu colectarea deseurilor in strada ,,Sub Biserica’’, toti cetatenii sa intocmeasca 

contracte, masina de gunoi sa urce la fiecare pozitie. 

Domnul Danciu spune ca doreste sa transmita doleantele cetatenilor si anume clarificarea 

situatiilor cu padurile comunale, spunand ca a explicat domnului respectiv ca primaria are protocoale 

incheiate in baza prevederilor legale, iar referitor la padurea Chiuiestiului, Primaria Ciceu-Giurgesti s-a 

judecat 5 ani de zile si a pierdut procesul cu Primaria Chiuiesti. 

Doamna Ilincas pune in discutie rezolvarea santului intre pozitiile 8 si numar 9 Ciceu-Giurgesti si 

verificarea drumului comunal. 

 

 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 27.11.2014 

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. 

In continuare domnul viceprimar prezinta ordinea de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; 

2. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier al domnului Solderea Andrei-

Mihai, ca urmare a demisiei din functia de consilier local al Consiliului Local Ciceu-

Giurgesti; 

3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului mican Vasile-

Tihon; 

4. Diverse. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Domnul Niste propune ca presedinte pe doamna Ilincas Reghina. Consiliul Local este de acord in 

unanimitate. 

Presedintele comisiei de validare da citire prcesului verbal privind constatarea incetarii 

mandatului domnului Solderea Andrei-mihai si completarea locului vacant cu domnul Mican Vasile-

Tihon urmatorul supleant. 

Supus la vot proiectul de hotarare cu numarul 2 este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 3 , doamna presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. Domnul 

Mican Vasile-Tihon depune juramantul. 

Se trece la punctul 4 Diverse. 

Domnul viceprimar anunta Consiliul Local despre construirea unor mese la caminele Culturale, 

exista doua variante masa rotunda sau masa dreptunghiulara, materialul este la Primaria Ciceu-Giurgesti 

din padurea comunala prin nevoi proprii. Consiliul Local este de acord cu construirea unei mese ca model 

care va fi prezentat in Consiliul Local si sa fie luata o hotarare. 

Domnul viceprimar mai aduce in discutie contractul de inchiriere la farmacie si cererea acesteia 

pentru gratuitatea spatiului de chirie. 

Domnul Clapa proune ca unele discutii din Consiliul Local sa nu fie spuse de consilieri 

cetatenilor pentru contradictii. 

Domnul Manzat propune sa fie micsorata chiria dar sa fie prezenta la farmacie in fiecare zi. 

Propunerile Consiliului Local sa fie diminuata chiria la 50 lei, dar sa fie program in fiecare zi sau 

70 lei sa ramana programul actual. Se va trimite raspuns la farmacie. 

Domnul Danciu aduce in discutie problema exploatarii masei lemnoase, problema nemultumirii 

cetatenilor pe anumite aspecte cu pensiile, cu ajutoarele de la casa de pensii. 

In legatura cu padurea comunala este o problema ca nu se respecta prevederile legale. 

Domnul Niste – intreaba despre balastrarea ulitelor daca se va mai constinua, raspunsului 

domnului viceprimar este ca se va incerca in limita posibilitatilor bugetare. 

Domnul Martian in legatura cu gunoaiele de pe deal. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 10.12.2014 

 

Cu ocazia sedintei extraordinare 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. 

In continuare domnul viceprimar prezinta ordinea de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea unei solicitari de garantie bancara in valoare de 394.064 

lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – YEN SA, pentru finantarea obiectelor de 

investitii prin FEADR masura 125E; 

2. Diverse. 

Pentru aprobarea proiectului de mai sus este nevoie de votul a doua treimi din numarul 

consilierilor locali. 

Domnul viceprimar da citire ordinii de zi. 

Consiliul Local este aprobata in unanimitate. 

Doamna presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. 

Domnul primar explica Consiliului Local despre acest proiect spunand ca este necesar a obtine 

acest avans deoarece se poate incepe lucrarea si constructorul lucreaza mai cu siguranta. 

Explica aceste scrisori de garantie si fonduri garantate pentru a putea lua avansul de la APRDP , 

Primaria garanteaza cu proiectia bugetara. APRDP va trimite banii in conturile primariei special deschise 

pentru acest proiect si se vor folosi platind constructorul pe situatii de lucrari. Supus la vot proiectul de 

hotarare este votat in unanimitate. 

Se trede la punctul 2 Diverse. 

Domnul viceprimar explica Consiliului Local cum sunt fondurile europene, in continuare se vor 

fondurile europene pe drumurile judetene, autostrazi si nu pe drumuri de hotar sau a;te proiecte mici. 

Domnul Niste intreaba despre electrificare cartier ,,Dalas’’, domnul viceprimar spune ca se va 

interesa ducerea curentului de la ulrimul stalp din zona pana la acele case. 

Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,     Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 16.12.2014 

 

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. 

In continuare domnul viceprimar prezinta ordinea de zi: 

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

Ciceu-Giurgesti pe anul 2014; 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Ciceu-

Giurgesti pe anul 2015; 

3. Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare in comuna Ciceu-Giurgesti 

pentru persoanele fizice si juridice care nu au incheiat contracte cu aparatul de salubritate; 

4. Diverse. 

Pentru aprobarea proiectelor de hotarare este nevoie de majoritatea consilierilor in functie vot 

,,pentru’’. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

Se trece la discutarea rectificarii bugetare cu acordul consilierilor. In sedinta este prezenta si 

doamna contabila. 

Doamna presedinte de sedinta da citire proiectului. 

Doamna contabila prezenta in sedinta da explicatii detaliate asupra proiectului. Supus la vot 

proiectul de hotarare este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul de Impozite si taxe pe anul 2015. 

Domnul Iuga Gheorghe – intreaba despre tractoarele din comuna daca se impoziteaza astfel decat 

acea taxa, raspunsul este ca tractoarele se impoziteaza cu acea taxa conform Codului Fiscal – taxa pentru 

vehicule lente. 

Supus la vot proiectul de hotarare privind impozitele si taxele locale este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 3. Taxa speciala de salubrizare. 

Doamna presedinte de sedinta da citire acestui proiect. 

Domnul viceprimar da explicatii in legatura cu contractele de salubrizare 1.81 lei/persoana 

fizica/luna. Este vorba despre deseurile menajere. 

Domnul martian spune ca Vitalia a castigat pe principiul ca merge pe toate strazile sa ridice 

gunoaiele lucru care nu il respecta in prezent si sa se transmita la societate. Domnul Viceprimar explica in 

detaliu situatia cu aceasta taxa speciala. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul Diverse. 

Doamna Ilincas – adresa catre Agentia de mediu pentru verificarea foselor septice. Raspunsul este 

ca Primaria se va interesa la Agentia de Mediu. 

Domnul Iuga Gheorghe – spune sa fieluate masuri de Consiliul Local si Primaria pentru curatirea 

santurilor si a foselor septice. 

Domnul Niste intreaba despre redementa care trebuie  sa o plateasca Asociatiile la primarie pentru 

pasunea inchiriata. 

Raspunsul este ca Primaria isi incaseaza redementa si are dreptul sa verifice lucrarile care se fac 

pe pasune conform contractului inchiriat. Pe pasune se fac lucrari de taiere de spini, adapatori, drumuri, 

saivane, ceea ce se prevede in Statutul Asociatiei. Drept pentru care se incheie prezentul proces verbal. 

 

Presedinte de sedinta,     Secretar, 


