
Proces verbal  

Incheiat azi 31.10.2017 

 

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

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

 D-l primar da citire ordinii de zi:  

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea  documentatiei tehnico-economice  pentru 

obiectivul ,, CONSTRUIREA RETELEI PUBLICE DE APA UZATA MENAJERA SI 

STATIE DE EPURARE IN COMUNA CICEU- GIURGESTI ”, jud. Bistriţa-Năsăud;  

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea finantarii de la bugetul local al comunei Ciceu-

Giurgeşti a cheltuielilor  care nu se finanteaza prin Programul naţional de dezvoltare 

locală,  pentru obiectivul de investitii “CONSTRUIREA RETELEI PUBLICE DE APA 

UZATA MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA CICEU-GIURGESTI ”, 

jud. Bistriţa-Năsăud  

3. Proiect de hotarare privind aprobarea  documentatiei tehnico-economice  pentru 

obiectivul ,, REABILITARE ENERGETICA SCOALA GIMNAZIALA CICEU- 

GIURGESTI , COMUNA CICEU-GIURGESTI”;  

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea finantarii de la bugetul local al comunei Ciceu-

Giurgeşti a cheltuielilor  care nu se finanteaza prin Programul naţional de dezvoltare 

locală,  pentru obiectivul de investitii ,, REABILITARE ENERGETICA SCOALA 

GIMNAZIALA CICEU- GIURGESTI , COMUNA CICEU-GIURGESTI”;  

D-l primar mai propune adaugarea pe ordinea de zi a proiectului „Proiect de hotarare 

privind „Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Ciceu-

Giurgesti, jud. Bistrita-Nasaud, proiect care a fost discutat si in ultimele doua sedinte ale 

consiliului local. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate „pentru”. 

In continuare d-l presedinte de sedinta da citire primului proiect. D-l primar aduce 

unele lamuriri asupra proiectului spunand ca acest proiect de asemenea a mai fost discutat 

in sedintele Consiliului Local si acuma trebuie adoptate hotararile privind aprobarea 

documentatiilor tehnico-economice si finantarea de la bugetul local al cheltuielilor ce nu 

sunt suportate prin PNDL. Se supune la vot proiectul de hotarare si este votat in 

unanimitate „pentru”. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi . Se da citire acestuia si domnul primar 

prezinta Consiliului Local o adresa de la Ministerul Dezvoltarii cu cheltuielile ce 

trebuiesc suportate din bugetul local. In continuare se supune la vot proiectul si este votat 

in unanimitate „pentru”. 

D-l presedinte de sedinta da citire punctului 3 al ordinii de zi.  Dupa unele discutii 

intre consilieri este supus la vot si votat in unanimitate „pentru”. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi . Dupa citirea acestuia si unele explicatii ale 

primarului proiectul este supus la vot si votat in unanimitate „pentru”. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. D-l primar prezinta studiul de oportunitate 

atasat proiectului. Se supune la vot proiectul de hotarare si este votat in unanimitate 

„pentru”. 

In continuare d-l primar prezinta o cerere a domnului Isai Gheorghe, 

reprezentantul Bisericii Penticostale din Ciceu-Giurgesti prin care solicita acordarea unei 

sume banesti de 10.000 lei pentru lucrari de incalzire , construire banci in biserica si grup 

social. Consiliul local hotaraste ca aceasta cerere sa fie discutata cand va avea loc 

rectificarea bugetului local. 

Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal. 

 

   Secretar, 



    Proces verbal  

Incheiat azi 24.10.2017 

 

 

 

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

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

 D-l primar da citire ordinii de zi: 

 1.Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei Ciceu-

Giurgesti domnului academician Banabic Dorel; 

 2.Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare post mortem-d-lui 

profesor Rusu Constantin; 

 3.Diverse. 

 D-l primar supune la vot ordinea de zi care este votata in unanimitate “pentru”. 

 D-l presedinte de sedinta da citire primului proiect de pe ordinea de zi. Dupa citirea notei 

de prezentare(C.V.) atasata proiectului primita de la domnul academician Banabic Dorel si dupa 

unele discutii intre consilieri despre realizarile domnului Banabic Dorel, proiectul este supus la 

vot si votat in uanimitate “pentru”. 

   In continuare se trece la pct. 2 al ordinii de zi. D-l presedinte de sedinta da citire 

proiectului de hotarare. 

 D-l Danciu intervine si spune cateva cuvinte la dresa d-lui Rusu Constantin fiind si colegi 

in invatamant mai multi ani, aducand in discutie realizari de ale dansului, de asemenea si la 

adresa d-lui Banabic Dorel. 

 D-l Manzat spune de asemenea cateva cuvinte despre fostul primar, profesorul Rusu 

Constantin ca a fost un om al pacii si al echilibrului. 

 D-l Martian spune despre domnul Banabic Dorel ca este un om foarte modest chiar daca 

este academican si un fiu al satului de nadejde. Despre domnul Rusu Constantin de asemenea ca 

a fost un om cu calitati deosebite. 

 D-l primar intervine si spune ca a avut experiente placute si a avut de invatat   de la 

domnul Rusu Constantin in perioada cat a fost viceprimar al comunei timp de doi ani. Despre 

domnul Banabic Dorel spune ca este singurul academician din zona noastra si a comunelor 

invecinate, are un CV  impresionant si merita pe deplin acordarea acestei diplome. 

 Dupa aceste discutii este supus la vot priectul doi de pe ordinea de zi si este votat in 

unanimitate “pentru” . 

 In continuare se trece la punctual Diverse. 

 D-l Tarnita Gheorghe spune sa fie facuti si impartiti fluturasi in localitatile comunei cu 

modul de colectare selective a deseurilor. D-l primar spune ca s-au facut informari ale populatiei 

si se vor mai face. 

 Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

 

      Secretar, 

  

      

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal  

Incheiat azi 29.09.2017 

 

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

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

 D-l primar da citire ordinii de zi: 

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

comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2017. 

  2.Diverse. 

 Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate “pentru”. 

 D-l primar explica  in detaliu proiectul de hotarare. D-na contabila prezenta in sedinta si 

dansa mai da unele explicatii. 

 Dupa unele discutii intre consilieri proiectul de hotarare este supus la vot si votat in 

unanimitate  “pentru” de catre consilieri. 

 In continuare se trece la punctul Diverse. 

 D-l primar spune ca s-a intocmit de catre viceprimar un raport operativ in urma furtunii 

din 17.09.2017 si s-au promis din partea autoritatilor judetene ca se vor aloca materiale de 

constructii pentru cetatenii afectati de furtuna. 

 D-l primar aduce in discutie lucrarea de iluminat public , mai explica inca o data 

problema de schimbare a iluminatului public . Se supune la vot si Consiliul Local voteaza in 

unanimitate “pentru”  demararea lucrarii de schimbare a iluminatului public. 

 Se mai aduce in discutie si montarea a doua tablite de intrare in comuna si in localitatea 

Dumbraveni , o investitie de circa 5.000 lei. Dupa unele discutii se ajunge la concluzia sa se 

monteze 3 tablite la intrarile si iesirile din comuna. 

 Se aduce in discutie construirea terenului sintetic lucrare unde este semnat contractul sii 

trebuie executata lucrarea cat mai urgent. 

 Referitor la dezvelirea bustului  “Petru Rares” din fata Scolii Gimnaziale Ciceu-

Giurgesti, d-l primar spune ca a fost la Mitropolitul Cluljului si va participa si dansul la dezvelire 

in data de 24 octombrie 2017, tot atunci se vor acorda doua diploma de onoare – d-lui Banabic 

Dorel membru corespondent al Academiei Romane , nascut in Ciceu-Giurgesti si o diploma de 

onoare post mortem domnului Rusu Constantin-fost director al Scolilor din comuna si primar al 

comunei din 2004 pana in 2014. Consiliul Local este de acord. Totodata se aduce in discutie si 

implinirea a 550 de ani de la atestarea documentara a localitatii Dumbraveni, se va face un 

program si pe aceasta tema. 

 D-l viceprimar aduce in discutie colectarea selectiva a gunoaielor menajere . In 

containerul menajer sa nu fie sticla, plastic, metal, doar resturi de mancare, coji de fructe etc.  

Sticla , metalul , plasticul si hartia se vor depune in containerele semiingropate. 

 D-l primar mai aduce in discutie cererea Cooperatiei Bistrita pentru magazinele din 

comuna pentru a le putea intabula si vinde mai departe, aceste magazine fiind intr-o stare foarte 

avansata de degradare mai ales cel de la Dumbraveni. Prezinta o adresa ptr. magazinul 

Cooperatiei Dumbraveni cladire care este ridicata pe terenul intabulat ulterior pe Consiliul Local 

Ciceu-Giurgesti si care solicita darea in folosinta a terenului de sub cladire sub forma gratuita. 

Dupa unele discutii Consiliul Local hotaraste ca acel teren sa fie inchiriat sau concesionat 

Cooperatiei pentru suma de 500 lei/an. 

 In continuare se prezinta alte cereri: 

 Carja Gheorghe –cu dimiciliul in Uriu solicita descchidere pozitie pentru gradina 

intravilan cu nr. 403 A.Pentru aceasta gradina sunt demarate procedurile de intabulare si cand va 

fi gata intabularea se va deschide pozitia. 

 Carja Valeria- cu domiciliul in Uriu-solicita trecerea in intravilanul comunei a unui teren 

din “Valea Negrilestilor”. Raspunsul este ca acest teren este cuprins in noul P.U.G.care este 

inaintat la Oficiul de cadastru.              

Secretar, 



Proces verbal  

Incheiat azi  29.08.2017  

 

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

consilieri in functie, la sedinta participa un numar de 11. 

 D-l Primar da citire ordinii de zi: 

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

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

Ciceu-Giurgesti pe anul 2017; 

3.Proiect de hotarare privind stabilirea volumului si pretului masei lemnoase ce se va exploata 

din padurea proprietatea publica a comunei Ciceu-Giurgesti in anul 2017; 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unor spatii ale 

imobilului situate in comuna Ciceu-Giurgesti, sat Dumbraveni, nr. 227 si a terenului afferent 

acestuia. 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea/respingerea conditiilor de incheiere a Actului additional 

nr. 3 la Contractul de achizitie publica a serviciului public de salubrizare respective “Activitatea 

de colectare si transport al deseurilor municipal si managmentul Statiilor de Transfer si al 

Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud” nr. 1908/02.09.2016; 

6. Diverse. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate “pentru”. 

Se trece la primul punct al ordinii de zi. 

D-l Martian propune presedinte de sedinta pe d-l Carhat Augustin care este votat in unanimitate 

“pentru”. 

Se trece la pct. 2 alordinii de zi. D-l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare 

. D-na contabila prezenta in sedinta explica detaliat proiectul de hotarare pe fiecare articol. 

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

Se trece la pct. 3alordinii de zi. 

D-l presedinte de sedinta da citire acestui proiect. Se propune aprobarea exploatarii unei cantitati 

dupa cum urmeaza: 

-Lazul Tacului  pentru agenti economici -213 mc licitatie agenti economici (fag , plop, 

mesteacan); 

Pentru populatie persoane fizice cu domiciliul in comuna Ciceu-Giurgesti cate 5 mc/familie , cu 

pretul de 70 lei/ mc (inclus TVA), totalul de mc se va imparti la numarul de cereri si atat va 

primi fiecare pozitie. Se ia in considerare ca la nivel de comuna sunt si foarte multe proprietati 

particulare de padure si mai exista in localitatea Ciceu-Giurgesti si un composesorat care are in 

proprietate 200 ha padure (fag,stejar) de unde se mai  poate aproviziona populatia. 

Partizile pentru populatie sunt urmatoarele: 

-Dealu Horghii – 136 mc (fag); 

-Parul Machiuchii- 96 mc (fag);   

-Lazul Tacului – 173 mc (fag);  

  In continuare se aduce in discutie Composesoratul din Ciceu-Giurgesti care are in 

propietate suprafata de aproximativ 200 ha padure si 200 ha pasune. Dupa pasune se incaseaza 

anual subventii de la A.P.I.A. si persoanele care detin pasune in composesorat nu beneficiaza de 

nimic pentru ca majoritatea nu mai au animale si cei care detin padure beneficiaza de lemn de 

foc. Consiliul local nu are atributii in functionarea Composesoratului fiind personalitate juridica 

separata de primarie sau Consiliul local dar ca reprezentanti  ai cetatenilor doresc sa fie intocmita 

o adresa catre Composesorat  si sa se discute aceste aspecte. 

Dupa aceste discutii este supus la vot proiectul de hotarare si este votat in unanimitate 

“pentru”. 

  

 

 



 

 

 

 

 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. D-l primar da citire acestui proiect explicand ca 

aceasta hotarare revoca hotararea nr. 33/2017 privind aprobarea propunerii de schimbare a 

destinatiei unor spatii ale imobilului situate in comuna Ciceu-Giurgesti, sat Dumbraveni nr. 227, 

judetul Bistrita-Nasaud; Dl.  Primar explica ca s-a trimis la Ministerul Educatiei  hotararea de 

mai sus iar Ministerul a solicitat completari si privind terenul aferent acestor imobile scolare si 

din aceasta cauza se va relua intreaga procedura , daca nu se depune  in aceasta sesiune Proiectul 

de servicii sociale se va depune intr-o sesiune viitoare. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si este votat in unanimitate “pentru”. 

 Se ia in discutie punctul 5 al ordinii de zi:. Dupa citirea acestuia si unele explicatii ale 

domnului primar se supune la vot si este votat in unanimitate “pentru”. 

Se citesc cererile: Rus Alexandru, Ciceu-Giurgesti nr. 206, pentru constructie pod acces 

peste vale la imobil  pozitia nr. 356. In acea zona s-au facut poduri de constructor, au fost ajutati 

cetatenii de constructor cand s-a facut lucrarea de indiguire la vale, atunci trebuia intervenit si 

rezolvata aceasta problema. D-l primar spune ca va incerca ajutarea la constructia acelui pod tot 

cu firma constructoare a indiguirii vaii cand vor solicita garantiile de buna executie. 

Cerere Zegrean Viorel –Valer-Reteag, nr. 259, trecere in registrul Agricol la pozitia 237 

prezinta contract vanzare cumparare intocmit  la notariatul de stat, imobil cumparat de la Harton 

Marcel. In Consiliul Local se discuta ca aceasta persoana are multe animale pe numele dansului 

si scopul de a veni in Ciceu-Giurgesti este de a pasuna animalele, dar terenuri in Ciceu-Giurgesti 

nu detine. Primaria trebuie sa aiba mare grija cu aceasta persoana  si copii acestora deaorece sunt 

persoane recalcitrante cunoscute si in alte comune. 

In continuare d-l primar prezinta o oferta de iluminat public – contract de 1 miliard si trei 

sute milioane (lei vechi), cu 60 de rate lunare /5 ani de zile cu o rata de 2300 lei/luna +consum 

current de circa 950 lei/luna , 400 milioane total/an pentru schimbarea tuturor lampilor in 

comuna cu intretinere si garantie pe 5 ani de zile. Consilierii spun ca sa se mai discute aceasta 

propunere si in sedinta viitoare. 

In continuare se discuta desemnarea  persoanei care sa se ocupe de administrarea 

caminului cultural Ciceu-Giurgesti in urma decesului lui Petrina Chelement. Domnul primar 

spune ca s-au depus un numar de 6 cereri si anume: Isai Constantin Ciceu-Giurgesti nr. 213, 

Niste Ana-nr. 116, Costinas Victor nr. 270, Cosman Cristian-Alexandru nr. 187, Motogna Axinte 

nr. 178 si Giurgean Ioan nr. 302. Consiliul local hotaraste sa se desemneze aceasta persoana prin 

vot secret. In urma votului secret exprimat administrator al caminului cultural Ciceu-Giurgesti 

este d-l Motogna Axinte cu un numar de sase voturi favorabile. Exprimarea voturilor a fost 

astfel: Motogna Axinte -6 voturi, Niste Ana -3 voturi si Cosman Cristian-Alexandru -2 voturi. 

Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal. 

 

    

    

      Secretar, 

      Iuga C-tin Cristian 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proces verbal 

Incheiat azi 27.07.2017 

      

Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti, din totalul de 11 

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

D-l primar da citire ordinii de zi: 

1.Proiect de hotarare  privind aprobarea alocarii sprijinului financiar pentru 

unitatile de cult de pe raza comunei Ciceu Giurgesti apartinand cultelor   religioase recunoscute 

in Romania 

   

      2.  Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de bază pentru funcţiile  publice şi  

contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciceu-Giurgesti și  a 

indemnizaţiilor  consilierilor locali începând cu 01.07.2017. 

 

      3.Proiect de hotarare privind acordarea unor drepturi si facilitati persoanelor  

din cadrul Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din cadrul comunei Ciceu-Giurgesti. 

 

4.Diverse. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate “pentru”. 

D-l presedinte de sedinta da citire primului proiect al ordinii de zi. 

D-l Muresan Gheorghe spune ca daca sunt allocate sumele in bugetul local si sunt 

problem de rezolvat sa se acorde aceste sume. 

Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul si este votat in uannimitate “pentru”. 

Se da citire la al doilea proiect de hotarare.  

D-l Muresan Gheorghe intreaba daca se suporta aceste cheltuieli cu bugetul alocat la 

salarii si sa nu fie afectata populatia cu aceste majorari de salarii si propune ca in continuare si 

salariile functionarilor si indemnizatiile alesilor locali sa ramana asa. 

D-l primar spune ca sunt prevederi legale care prevad indemnizatia primarului si a 

viceprimarului la o suma fixa iar a functionari in proiect este propusa o majorare in medie de 100 

lei net la fiecare, sume mai mari avand secretarul –functionar public de conducere si referentul 

principal avand foarte multe atributii pe care reuseste sa le indeplineasca. Mai adauga ca nu este 

o suma foarte mare in plus la salarii si aceste majorari se incadreaza in cheltuielile de personal , 

in primarie sunt putini angajati care au multe atributii.  

D-l Tarnita Gheorghe spune ca daca nu se afecteaza populatia sa se acorde aceste 

majorari. 

Dupa mai multe discutii proiectul este supus la vot si votat  astfel: 10 voturi “pentru”, 0 

“abtineri” si 1 vot “impotriva” Muresan Gheorghe. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi . 

D-l presedinte de sedinta da citire acestui proiect. 

D-l Niste Mircea-Sabin intreaba cine sunt acesti voluntar. D-l viceprimar informeaza 

Consiliul Local  cine sunt acesti voluntari si informeaza ca pe acestia se poate baza la orice ora 

pentru stingerea incendiilor sau a altor probleme si de aceea merita sa le fie acordate aceste 

facilitati. 

D-l Tarnita propune sa se stabileasca o suma de 200 lei/voluntar. 

Dupa unele discutii , Consiliul Local adopta in unanimitate “pentru”  hotararea in forma 

prezentata. 

Se trece la pct. 4 Diverse. 

Cerere Niste Ana, Ciceu-Giurgesti nr. 116, pentru ocupare post de responsabil camin 

cultural Ciceu-Giurgesti. D-l Tarnita Gheorghe spune ca la camin ar trebui o mana de barbat. 

Mai spune sa se realizeze o reparatie la bucataria de la camin. 



D-l primar informeaza Consiliul Local ca sunt mai multe cereri pentru ocuparea acestui 

post si se va lua o decizie in Consiliul Local. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal.      

 

Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proces verbal  

Incheiat azi 20.07.2017 

  

 

 

Cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti, din totalul de 11 

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

D-l primar prezinta ordinea de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei a 

unor spatii ale  imobilului situat în comuna Ciceu-Giurgesti,  sat Dumbraveni  nr. 227, 

judeţul Bistriţa-Năsăud 

Supusa la v ot ordinea de zi este votata in unanimitate “pentru”. 

D-l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. 

D-l primar explica urgentarea acestui proiect pt. a putea fi incepute demersurile catre 

Ministerul Educatiei pt. schimbarea destinatiei a unei jumatati de cladire din destinatia 

invatamant in destinatia servicii sociale si infiintarea unui centru de zi socio-medical prin 

accesarea de fonduri europene prin programul POAD. 

D-l Muresan Gheorghe intreaba daca nu se va perturba activitatea in invatamant si cum o 

sa fie impartita curtea scolii. D-l primar spune ca in proiect se vor prevedea intrari separate la 

scoala si la viitorul centru de zi daca se va realiza. 

D-l Danciu intreaba cand se va duce conducta de apa la Dumbraveni. Dl primar spune ca 

perioada prevazuta prin Master Planul Judetean este pana in anul 2022 dar poate fi si mai repede. 

D-l Danciu mai intreaba daca se vor face lucrari la caminul cultural Dumbraveni, 

raspunsul d-lui primar este ca se asteapta raspunsul de la Bucuresti la proiectul depus pe fonduri 

europene si ca sperantele sunt mari de a obtine proiectul pe masura 7.6. 

Revenind la proiectul de pe ordinea de zi este supus la vot proiectul de hotarare si este 

votat in unanimitate “pentru”.  

Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

    SECRETAR, 

    Iuga C-tin Cristian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal  

Incheiat azi 11.07.2017 

  

 

 

Cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti, din totalul de 11 

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

D-l primar prezinta ordinea de zi: 

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

imobilului cladire “Scoala Primara Dumbraveni” si a terenului aferent, situate in intravilanul 

localitatii Dumbraveni la nr. administrativ 227, in proprietatea publica a comunei Ciceu-

Giurgesti. 

Supusa la v ot ordinea de zi este votata in unanimitate “pentru”. 

D-l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. 

D-l primar explica urgentarea acestui proiect pt. a putea fi incepute demersurile catre 

Ministerul Educatiei pt. schimbarea destinatiei a unei jumatati de cladire din destinatia 

invatamant in destinatia servicii sociale si infiintarea unui centru de zi socio-medical prin 

accesarea de fonduri europene prin programul POAD. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate “pentru”.  

Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

    SECRETAR, 

    Iuga C-tin Cristian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proces verbal 

Incheiat azi  29.06.2017 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti , din totalul de 11 

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

 D-l primar prezinta ordinea de zi : 

 1.Proiect de hotarare privind aprobarea modului de intocmire  a Registrului Agricol; 

 2.Proiect de hotarare  privind darea in administrare , in regim silvic, a suprafetei de 

576,45 ha teren forestier, amplasat pe raza comunei Ciceu-Giurgesti, UP VII, proprietatea 

publica a comunei Ciceu-Giurgesti, catre RNP ROMSILVA RA-Directia Silvica Bistrita-

Nasaud, Ocolul Silvic Beclean; 

 3.Proiect de hotarare privind stabilirea volumului si a metodologiei de calcul a pretului de 

referinta a masei lemnoase care se poate valorifica in anul 2017 din fondul forestier proprietatea 

publica a UAT Ciceu-Giurgesti; 

 Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate  “pentru”. 

 D-l secretar informeaza C.L. ca pentru al doilea proiect de pe ordinea de zi este nevoie de 

votul a 2/3 din numarul de consilieri prezenti la sedinta si pentru celelalte votul majoritatii 

consilierilor. 

 In continuare d-l presedinte de sedinta da citire primului proiect . Dupa unele discutii este 

supus la vot si votat in unanimitate “pentru”. 

 Se trece la pct. 2 al ordinii de zi. D-l primar explica C.L. unele probleme intiampinate 

pana la data sedintei. S-a solicitat de catre Ocolul Silvic Beclean suma de 6 lei/ha /luna pentru 

paza,  dar dupa negocieri s-a ramas la suma de 5 lei/ha/luna. 

 D-l Muresan Gh. intreaba daca se ia in administrare padurea de Ocolul Silvic Beclean si 

cetatenii solicita o cantitate mica de lemne doar pentru foc, se va autoriza? 

 D-l Carhat –consilier local si padurar pe raza comunei explica C.L. ca ptr. taierea oricarei 

partide este nevoie de autorizatie de exploatare de la firma specializata, cantitatea si pretul se 

hotaraste in Consiliul Local. 

 D-l primar mai explica C.L. ca volumul ce se va exploata si pretul se vor stabili in functie 

de acoperirea cheltuielilor cu prestarile de servicii. Se va schimba doar modalitatea de plata si 

eliberare a facturilor care se va face de catre padurarul si Ocolul Silvic Beclean si nu de primarie 

ca si pana acuma. 

 Nemaifiind alte discutii se supune la vot si este votata cu 10 voturi “pentru” si una 

abtinere Tarnita Gheorghe. 

 Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi . 

 D-l presedinte de sedinta da citire acestui proiect. D-l primar explica inca o data  C.L. ca 

s-a luat in considerare exploatarea unui volum de masa lemnoasa care sa acopere prestarile de 

servicii efectuate de Ocolul Silvic Beclean si necesarul lemnului de foc pentru populatie . 

 Nemaifiind alte discutii se supune la vot proiectul si este votat in unanimitate “pentru”. 

 In continuare se trece la Diverse. 

 D-l primar explica C.L. ca se poate discuta in prealabil despre parcelele unde sa marcheze 

Ocolul Silvic si pretul care sa fie pentru populatie undeva in jurul sumei de 70 lei /mc. 

 D-l Poenar aduce in discutie santul de pe Damburi sa se rezolve problema. D-l primar 

spune ca a fost la fata locului si se va rezolva problema cand se va achizitiona buldo. 

 D-l Poenar mai intreaba daca drumurile de hotar se vor repara anul acesta. D-l primar 

spune ca deocamdata nu sunt bani alocati in buget dar, se poate rezolva problema si cand se va 

achizitiona buldo. 

 D-l Muresan Gh. intreaba daca se va face sant “La Vale” pe langa pozitia dansului. D-l 

primar spune ca se vor reglementa problemele si se va face sant. 

 D-na Ilincas ridica problema rezolvarii curateniei in comuna si a repararii drumului de pe 

“Tunsa” la Biserica Ortodoxa. 



 In continuare d-l primar prezinta o adresa de la Inspectoratul Scolar prin care sa se 

desemneze o persoana ca observator in Comisia de Consurs pt. director la Scoala Gimnaziala 

C.Giurgesti. D-l viceprimar este desemnat de Consiliul Local. 

 D-na Ilincas intreaba cati cetateni sunt la Legea 416/2001 cati bani  iau  si cate ore au de 

efectuat si solicita primarului si viceprimarului sa fie scosi mai des la lucru si curatenie in 

comuna. 

 D-l primar si viceprimar explica situatia exacta (17 persoane in total din care 6 in 

Dumbraveni si 11 in Ciceu-Giurgesti) cu sumele de incasat si orele de efectuat si spun ca se 

lucreaza cu acestia pe domeniul public al comunei. Nemaifiind probleme se incheie procesul 

verbal. 

     Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Proces verbal  

Incheiat azi 30.05.2017 

  

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

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

D-l Primar prezinta ordinea de zi:  

1.     Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 

comunei Ciceu-Giurgesti pe o perioada de 3 luni;  

2.     Proiect de hotarare privind aprobarea/respingerea conditiilor de incheiere a Actului 

additional nr. 3 la Contractul de achizitie publica a serviciului public de salubrizare respective “ 

Activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si managmentul Statiilor de Transfer 

si al Centrelor de Colecatre din judetul Bistrita-Nasaud” nr. 1908 din 02.09.2016;  

3.      Proiect de hotarare privind acordarea incredintarii mandatului special, domnului 

Iuga Vasile, avand calitatea de Primar al comunei Ciceu-Giurgesti, in vederea exprimarii votului 

in Adunarea Generala a Asociatiei, cu privire la cererea de aderare a Comunei Chiochis, prin 

Consiliul Local al comunei Chiochis, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud. 

4.       Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2017 in cuantum de 

1504 lei contributia comunei Ciceu-Giurgesti la filial judeteana Bistrita-Nasaud a Asociatiei 

Comunelor din Romania; 

5.         Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale in cuantum de 7.000 lei 

pentru anul 2017, a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti, membru in cadrul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Municipale in judetul 

Bistrita-Nasaud; 

6. Diverse; 

 

 Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate “pentru”. 

 D-l Niste Mircea propune presedinte de sedinta pe d-l Martian Gheorghe-Virgil. Se 

supune la vot si este votat in unanimitate. 

 Se trece la pct. 2 al ordinii de zi , d-l presedinte de sedinta da citire proiectului, dupa 

unele discutii se supune la vot si este votat in unanimitate “pentru”. 

 Se prezinta proiectul cu nr. 3 de pe ordinea de zi , este supus la vot si votat in unanimitate 

:pentru”. 

 Se da citire proiectului cu nr. 4 de pe ordinea de zi, d-l primar da unele detalii asupra 

importantei acestui proiect dupa care este supus la vot si votat in unanimitate “pentru”. 

 In continuare se trece la pct. 5 al ordinii de zi , dupa prezentarea acestuia este supus la vot 

si votat in unanimitate “pentru”. 

 Se trece la pct. Diverse. 

 D-l primar explica consilierilor locali despre investitiile care urmeaza sa se faca ptr. 

primarie si anume sa se cumpere un cilindru sis a se construiasca un carucior din remorca 

primariei care sa basculeze si deoarece suntem dependenti de un mijloc de transport care sa ne 

asigure transport (lemne, balastru si altele). 

 D-l Niste –aduce in discutie  colectarea gunoaielor informeaza ca din spusele cetatenilor 

ar fi foarte multe gunoaie in locul numit prunduri si in parau. D-l Viceprimar spune ca sa se 

deplaseze la fata locului si o sa ia masuri. 

 Nemaifiind discutii se incheie prezentul proces verbal.   

  

Secretar, 

Iuga C-tin Cristian 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 23 mai 2017 

 

 

 

 

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

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

 D-l primar prezinta ordinea de zi: 

1. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului “Reabilitare , modernizare si 

dotare camin cultural in localitatea Dumbraveni, comuna Ciceu-Giurgesti, jud. 

Bistrita-Nasaud” pentru investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin 

program FEADR, Masura 07-Servicii de baza si reinoirea satelor in zonele rurale” –

Submasura  7.6Investitii associate cu protejarea patrimoniului cultural” domeniul de 

interventie DI 6B-Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale; 

Explica C.L. ca este necesar a reactualiza hotararea de mai sus in vederea depunerii 

proiectului pana la data de 31.05.2017 pe fonduri europene. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

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

“pentru”. 

 In continuare d-l primar aduce in discutie contractul de administrare si paza cu Ocolul 

Silvic Beclean, in noul contract este stipulate suma de 6 lei/ha /luna fata de vechiul contract de 

paza cu 4lei/ha/luna. Ar fi necesar exploatarea unei cantitati mai mari de masa lemnoasa  ptr. 

plata pazei si administrarii . Spune ca s-a interest si la alte Ocoale Silvice Private dar inca nu a 

primit un raspuns. Consiliul local hotaraste sa fie oprit transportul materialului lemons in afara 

comunei, sa fie asigurata incalzirea cu lemne pentru cetatenii comunei. 

 D-l primar mai aduce in discutie problema achizitionarii buldoexcavator si basculanta 

primarie . Spune ca sunt basculante 6x4 la un prêt de circa 12.000 Euro si un buldo cu un prêt de 

circa 10.000 euro. Aceste ultilaje ar fi folosite la intretinerea drumurilor de hotar. 

 Consiliul local este de acord sa se mai intereseze primaria de aceste utilaje si in sedinta 

urmatoare se va lua o decizie. 

 Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

 

      SECRETAR, 

      Iuga C-tin Cristian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal  

Incheiat azi 28 aprilie 2017 

 

 

 

 

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

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

 D-l primar prezinta ordinea de zi : 

 

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

cheltuieli la finele anului 2016; 

 2.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii executiei bugetare  a bugetului local de 

venituri si cheltuieli la finele trimestrului I al anului 2017; 

 3.Diverse. 

 Ptr. aprobarea proiectelor de hotarare este nevoie de votul majoritatii consilierilor locali 

in functie. 

 Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

 Se trece la pct. 1 al ordinii de zi d-l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. 

Dupa citirea proiectului si dupa unele explicatii ale d-nei contabile prezenta in sedinta,  proiectul 

este supus la vot si votat in unanimitate in forma prezentata. 

 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 

 D-l Niste intreaba despre tichetele la gradinita, d-na contabila da unele explicatii in 

legatura cu acestea si repartizarea pe trimestre. In continuare proiectul este supus la vot si votat 

in unanimitate. 

 Se trece la punctul Diverse. 

 D-l Muresan Gh. intreaba despre cablurile RDS , sa le fie atrasa atentia sa ridice cablurile 

sa nu fie probleme la circulatia masinilor mai mari. In continuare se ia in discutie reglementarea 

problemelor cu semnalul la telefonul mobil. 

 D-l Muresan Gh. spune ca in localitatea Dumbraveni stalpul electric de la nr. 269 este 

foarte inclinat si sa fie anuntata Electrica.  

 D-l primar indformeaza despre C.L. despre vanzarea mieilor care se vor vinde la un prêt 

de 6,50 lei in viu. 

 Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

                        

      Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proces verbal 

Incheiat azi 28 martie 2017 

 

 

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

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

 D-l primar prezinta ordinea de zi: 

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

Giurgesti pe anul 2017; 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ptr. aparatul de 

specialitate al primarului comunei Ciceu-Giurgesti; 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 

la nivelul Primariei comunei Ciceu-Giurgesti; 

4.Diverse. 

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

locali prezenti la sedinta. 

 Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate “pentru”. 

 D-l presedinte de sedinta da citire primului proiect de hotarare . 

 D-l primar explica in detaliu fiecare articol al proiectului de buget si aduce in discutie 

contractul de administrare al padurii primariei care va trebui incheiat cu Ocolul Silvic Beclean. 

Consiliul local hotaraste ca primaria sa se mai informeze in aceasta privinta si daca s-ar putea sa 

ramana in continuare contractul doar de paza cu Ocolul Silvic Beclean nu si de administrare. 

Mai informeaza Consiliul Local ca s-au trimis 3 proiecte mari la Ministerul Dezvoltarii in 

vederea finantarii si anume: Construirea retelei de canalizare in localitatea Ciceu-Giurgesti, 

Asfaltare ulite laterale si podete in localitatea Dumbraveni si Reabilitare termica Scoala 

Gimnaziala Ciceu-Giurgesti. 

 Dupa alte discutii asupra proiectului de hotarare este supus la vot si votat in unanimitate 

“pentru” in forma prezentata. 

 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 

 D-l Niste intreaba daca se vor mai scoate la concurs posturi in acest an. D-l primar spune 

ca se va mai scoate la concurs postul vacant de consilier debutant- la compartiment agricol si 

poate se va mai scoate la concurs un post. 

 Nemaifiind discutii proiectul este supus la vot si votat in unanimitate “pentru”. 

 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi . 

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

 Se trece la punctul Diverse. 

 Se citesc cererile. 

 Cerere Bogdan Ioan director Scoala Gimnaziala Ciceu-Giurgesti cu nr. 611/10.03.2017 

prin care solicita acordarea sumei de 50 mii lei : 20 mii lei intretinere microbuz scolar si 30 mii 

lei dotare cu calculatoare pentru sala de informatica. D-l primar explica Consiliului Local ca prin 

proiectul de buget votat s-a alocat suma de 40 mii lei atat se poate deocamdata suporta din 

bugetul local, dar pe parcursul anului daca nu vor ajunge sumele se mai pot suplimenta. 

 Cerere Biserica Ortodoxa Ciceu-Giurgesti nr. 717/2017 prin care solicita sprijin financiar 

in suma de 10 mii lei pentru schimbarea acoperisului la casa parohiala.  

 Cerere Biserica Ortodoxa Dumbraveni prin care solicita alocarea sumei de 15 mii lei 

pentru lucrari de reparatii la hornul centralei de la biserica  si construirea unui lumanarar afara. 

 D-l Poenar Andrei spune sa fie luata in calcul solicitarea de la Dumbraveni pentru ca sunt 

lucrari importante si urgente. 

 D-l Muresan Gheorghe spune ca pe langa ajutorul dat de primarii bisericile mai primesc 

si foarte multe donatii din partea cetatenilor. 



 D-l primar spune ca s-au alocat prin bugetul votat suma de 20 mii lei la capitolul culte 

urmand ca in sedintele viitoare de Consiliu Local sa fie acordate sumele in baza unor situatii de 

lucrari si devize prezentate de parohii. 

 D-l Martian spune ca din discutiile cu mai multi cetateni  acestia ar dori construirea unor 

capele in localitatile comunei. D-l primar spune ca aceasta problema se va discuta pe viitor. 

 In continuare se aduce in discutie problema oilor de la Reteag care sunt inscrise pe d-na 

Retegan de la Ciceu Giurgesti dar de fapt sunt a unor cetateni din Reteag si pasuneaza terenuri 

ale persoanelor fizice din zona Faget. Se hotaraste in Consiliul Local deplasarea unei comisii din 

partea cetatenilor impreuna cu primaria si politia in zona Faget pentru reglementarea acelei 

situatii. 

 In continuare se citeste cererea nr. 672/17.03.2017 Tomay Vasile Petru-deschidere 

pozitie in R.A.  , Consiliul Local este de accord. 

 Cerere Farkas Micle Valentin cu nr. 622/13.03.2017 prin care solicita trecerea in registrul 

Agricol al comunei la pozitia 129B intr-o pozitie veche a lui  Varga Marinel care a plecat, pozitie 

din zona “Dallas” unde locuiesc familii de rromi. Terenul pe care sunt construite acele case ale 

acelor familii este in titlul de proprietate al Asociatiei Obstea Ciceului cu care au incheiate 

contracte de concesiune si acele constructii sunt ridicate fara autorizatii de constructie, sunt 

cazuri speciale familii cu copii multi. 

 D-l Tarnita Gheorghe spune ca primaria sa se intereseze daca este legal ca Asociatia 

Obstea Ciceului sa concesioneze suprafete de teren si sustine ca terenul pe care sunt ridicate 

casele ar fi al familiei dansului.  

 Acest subiect nu este in atributiile Consiliului Local si problema cu concesiunea acelui 

teren este a Asociatiei Obstea Ciceului, faptul ca d-l Tarnita Gheorghe sustine ca acel teren este 

al familiei dansului aceasta trebuie sa o dovedeasca prin acte. 

 Consiliul local este de acord cu trecerea la acea pozitie a domnului Farkas Micle Valentin 

impreuna cu familia in afara de domnul Tarnita Gheorghe care este impotriva. 

 Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

     SECRETAR, 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proces verbal 

                 Incheiat azi 07.03.2017 

 

 

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

consilieri la sedinta participa un nr. 11. 

 D-l primar prezinta ordinea de zi: 

 1.Proiect de hotarare privind respingerea de catre Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru gestionarea integrate a deseurilor municipale in jud. BN a plangerii 

prealabile formulate de SC Vitalia Servicii pentru Mediu  SA si aprobarea corelativa a 

raspunsului Asociatiei la plangerea prealabila formulate de SC Vitalia Servicii pt. Mediu SA. 

 2.Proiect de hotarare privind insusirea completarii inventarului bunurilor care fac parte 

din domeniul public al comunei Ciceu-Giurgesti prin inscrierea in domeniul public al imobilului 

teren neimprejmuit cu nr. cadastral 25234 in suprafata totala de 11.191 mp. 

 Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate “pentru”. 

 Ptr. adoptarea proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi este nevoie de votul majoritatii 

consilierilor locali la primul punct si votul a doua treimi la pct. 2 al ordinii de zi. 

 Se trece la pct. 1 al ordinii de zi. D-l primar explica C.L. ca semnat doua contracte cu o 

firma de avocatura Lapusan si Asociatii pt. reprezenta primaria ptr. suma imputatata de SC 

Vitalia de 34 mii lei. 

 D-l Tarnita spune ca primaria sa se foloseasca de faptul ca in contract se stipula 

colectarea o data pe saptamana si in realitate se colecteaza la doua saptamani. 

 D-l primar prezinta plangerea catre Vitalia intocmita de avocati. 

 Supus la vot primul proiect al ordinii de zi este votat in unanimitate “pentru”. 

 In continuare se da citire la al doilea proiect de pe ordinea de zi. 

 D-l primar explica ca s-a reusit inscriereqa in CF primariei a terenului de la “Adapatoare 

pt. construirea statiei de epurare, , acest teren este dat cu sarcina doar ptr. constructia acestei 

statii de epurare . Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate “pentru”. 

 D-l Tarnita spune ca  a votat “pentru” dar sa fie respectate cerintele legale si din partea 

composesoratului Asociatia Obstea Ciceului. 

 In continuare d-l primar prezinta C.L.  adresa de la Ocolul Silvic prin care trebuie 

modificat contractul de paza cu Ocolul Silvic in contract de administrare  conform noilor 

prevederi legale. Explica CL ca in continuare prin CL se va hotara pretul de masa lemnoasa, 

cantitatea si persoanelor din comuna. Se va exploata doar cantitatea de lemne pentru asigurarea 

incalzitului la populatie. 

 Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

                   

    Secretar, 

         Iuga C-tin Cristian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal  

Incheiat astazi 28.02.2017 

 

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

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

 D-l primar prezinta ordinea de zi: 

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

mult trei luni;  

2.     Proiect de hotarare privind aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a  Actului 

adițional nr. 2 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv 

“Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de 

Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016; 

3.     Proiect de hotarare privind aprobarea capacității de pășunat pentru  pajiștile , 

proprietatea publică a comunei Ciceu-Giurgesti; 

4.     Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

exploatarea pajiștilor proprietatea publică sau privată a comunei Ciceu-Giurgesti; 

5.    Proiect de hotarare privind  transformarea unei funcţii publice vacante din 

aparatul  de specialitate al primarului comunei Ciceu Giurgesti  si modificarea statului de functii; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în 

comuna Ciceu-Giurgeşti pe anul 2017; 

7.   Diverse. 

 Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate “pentru”. 

 D-l Danciu propune presedinte de sedinta pe d-l Niste Mircea –Sabin, supus la vot este 

votat in unanimitate  “pentru”. 

 Se trece la pct. 2 al ordinii de zi, d-l presedinte de sedinta da citire proiectului. D-l primar 

explica CL problema prelungirii contractului de salubrizare. 

 D-l Niste spune ca ar trebui ca cetatenii sa se obisnuiasca cu colectarea deseurilor 

selective. D-l primar spune ca exista containere semingropate unde populatia poate sa selecteze 

deseurile si roaga consilierii locali sa informeze populatia in acest sens. 

 D-l Niste spune ca in centru comunei sa fie golite mai des tomberoanele. 

 Supus la vot proiectul este votat in unanimitate “pentru”. 

 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: 

 D-l Niste intreaba daca ramane 1,81 bovine /hectar si 29,9 ovine/hectar cat este in 

proiect..  

D-l primar explica ca la acest  punct capacitatea de pasunat  se calculeaza conform Hotararii 

Consiliului Judetean nr. 160/2016 ptr. stabilirea preturilor medii la produsele agricole pentru 

evaluarea in lei a arendei stabilita potrivit legii, in natura, precum si pentru productia de masa 

verde obtinuta pe pajisti pentru anul 2017  si Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul 

al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste. 

 Pentru acoperirea minima a hectarului de pasune este nevoie de urmatoarele animale 

conform Ordinului nr. 544 din 21.06.2013: 

 -1 bovina mare/ha pasune; 

 - 6,6 ovine /ha pasune; 

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

“pentru”. 

 In continuare se trece la pct.  4 al ordinii de zi.  D-l Presedinte de sedinta da citire 

proiectului de hotarare . Se iau in discutie specificatiile din hotarare cu privire la acceptarea 

persoanelor din Ciceu Giurgesti care au animalele trecute pe dansii dar nu sunt ale lor, de fapt 

sunt animale aduse din alte parti.  

 



Consiliul local este de acord ca acele persoane sa nu fie acceptate la licitatie , sa fie 

incurajati fermierii din comuna Ciceu Giurgesti cunoscuti ca si crescatori de animale. In 

continuare se ia in discutie durata contractului  si Consiliul local hotaraste ca inchirierea sa fie de 

5 ani de zile. 

 D-l Muresan Gh. intreaba daca pe proprietatile particulare se pasuneaza fara voia 

proprietarilor  primaria poate sa intervina. D-l primar raspunde ca daca cetatenii fac reclamatii 

scrise catre primarie, primaria inf. Politia si se merge comisie in teren ptr. stabilirea pagubelor.  

 Nemaifiind alte discutii asupra proiectului este supus la vot si votat in unanimitate 

“pentru”. 

 In continuare se trece la pct. 6 al ordinii de zi  . Se da citire acestui proiect. D-l 

viceprimar persoana cu atributii ISU explica in detaliu acest proiect informand Consiliul Local 

despre comitetetele de actiune in cazul unor dezastre. D-l Niste spune ca ar fi bine facute niste 

afise pentru interzicerea focului necontrolat. D-l viceprimar spune ca ca se elibereaza de la 

primarie permis de lucru cu focul pe durata unei zile fara taxe si cei interesati sa se adreseze 

primariei. 

 Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate “pentru”. 

 Se trece la pct. 7 Diverse. 

 Cereri: Cerearea nr. 434/22.02.2017 Rosu Simona –Alina, Bistrita, cerere deschidere 

pozitie la “Strainasi” Registrul agricol-prezinta certificat mostenitor; C.L. aproba. 

 Cererea nr. 348/13.02.2017 Pop Lucretia – Cluj Napoca cerere deschidere poz. 

“Strainasi” registrul agricol; prezinta certificat mostenitor C.L. aproba. 

 Cerere Florea Lenuta C.G. nr. 249 , cererea nr. 440/23.02.2017, solicita deschidere 

pozitie 312 A –cladirea fostei brutarii-prezinta factura achizitie de la Consuum Coop; CL este de 

acord.    

 In continuare d-l Tarnita Gheorghe in legatura cu caminul cultural Ciceu Giurgesti 

propune in Consiliul Local sa se schimbe persoana care administreaza caminul cultural deoarece 

nu se pricepe la functionarea centralei termice si asigurarea curateniei. D-l primar aduce in 

discutie o cerere mai veche  a d-lui Arsinte Teodor  care si- a manifestat dorinta de a administra 

caminul cultural, plata este stabilita in functie de incasarile ptr. evenimentele -30% conform unei 

hotarari a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. 

 D-l Martian spune ca sa fie instruita deocamdata persoana care este in prezent si daca nu 

se conformeaza  se va inlocui cu alta persoana.   

 Consiliul Local hotaraste constituirea unei comisii de control ptr. activitatea de intretinere 

a caminului cultural formata din : Pintea Dinu-viceprimar, si urmatorii consilieri Tarnita 

Gheorghe, Muresan Gheorghe, Martian Gheorghe si Ilincas Reghina. 

 In continuare d-l Tarnita ridica problema curatirii Vaii Podului unde au avut loc lucrari si 

mai propune achizitionarea unui buldoexcavator la primarie.  

 D-l primar spune ca dupa primirea bugetului se va lua in calcul aceasta achizitie daca vor 

fi posibilitati iar referitor la Valea Podului –la expirarea termenului de 2 ani de la lucrare  firma 

trebuie sa-si recupereze garantia la lucrare si daca nu va curata valea nu se va elibera garantia. 

Consilierii spun ca primaria sa ia legatura cu drumurile judetene ptr. repararea gropilor din  

drumul judetean. 

 D-l Niste spune sa se resolve problema cu cainii vagabonzi. 

 D-l Manzat spune ca s-a stricat balustrada langa podul catre Negrilesti, sa fie anuntati cei 

de la drumurile judetene. 

 Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal.    

 

 

Secretar, 

 

 

 



 

Proces verbal  

Incheiat azi 21.02.2017 

 

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

consilieri in functie, la sedinta participa un numar de 11. 

 D-l primar explica urgentarea acestei sedinte in vederea depunerii proiectelor pe fonduri 

europene sesiune ce se va deschide la sfarsitul lunii februarie. 

 D-l primar prezinta ordinea de zi: 

1.Proiect de hotarare privind primirea prin Contract de donatie de catre Consiliul Local Ciceu 

Giurgesti a terenului in suprafata de 11.191 mp din Cf 25234 situat in extravilanul comunei 

Ciceu Giurgesti, jud. BN. 

2.Proiect de hotarare privind  aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-

economici pt. obiectivul de investitii de “Modernizare strazi in comuna Ciceu Giurgesti, jud. 

BN”; 

3.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului “ Modernizare strazi in comuna Ciceu 

Giurgesti, jud. BN pt. investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program 

FEADR, Masura 07-Servicii de baza si reinoirea satelor in zonele rurale-Submasura 7.2 Investitii 

in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica domeniul de interventie DI 6B-

Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale. 

 Ptr. aprobarea primului proiect  al ordinii de zi este nevoie de votul a doua treimi din 

numarul consilierilor locali in functie. Ptr. celelalte doua proiecte este nevoie ptr. aprobare de 

votul majoritatii consilierilor locali in functie. Supusa la vot ordinea  ordinea de zi este votata in 

unanimitate “pentru”. 

 D-l presedinte de sedinta da citire primului proiect . 

 D-l primar explica Cons. Local ca fiind o comunitate mica nu se fac punctaje mari si este 

greu a obtine fonduri europene. 

 In Consiliul local se ridica problema cum s-a introdus curentul electric in cartierul 

“DallaS” unde locuiesc cateva familii de romi. 

 D-l primar explica ca in acea zona s-a extins iluminatul public prin montarea unui stalp. 

Cetatenii care locuiesc acolo si-au introdus curentul electric pe banii dansilor. Referitor la cele 

doua case ale numitilor Cosergar Aron si Lacatus Gheorghe, numitul Cosergar Aron a cumparat 

o suprafata de 2,5 ari teren prin contract de vanzare –cumparare de mana cu martori de la 

numitul Tarnita Constantin-decedat cu ultim domiciliu Ciceu Giurgesti  nr. 130. Primaria Ciceu 

Giurgesti a eliberat autorizatii de bransament  electric in baza pozitiilor din RA  adreselor de la 

Presedintia Romaniei si adresa de la Institutia Prefectului BN. 

 In continuare se revine la proiectul de hotarare , consilierii spun sa fie intocmite toate 

actele legal si daca Asociatia Obstea Ciceului este de accord cu aceasta donatie in scopul 

construirii statie de epurare ptr. proiectul Canalizare in comuna Ciceu-Giurgesti si Dumbraveni. 

 Proiectul este supus la vot si votat in unanimitate “pentru”. 

 Se trece la pct 2 al ordinii de zi.  Dupa unele explicatii ale d-lui primar cum ar fi ca acest 

SF a mai fost aprobat in anul 2015 si s-a depus pe fonduri europene atunci dar nu s-a obtinut 

punctajul  pt. a fi eligibil iar acuma s-a actualizat acel SF si se va depune pe noile masuri pe 

fonduri europene la sf. Februarie 2017. Hotararea ce se adopta va abroga HCL nr. 38/2015. 

Nemaifiind alte discutii se supune la vot si este votat in unanimitate “pentru” proiectul de 

hotarare. 

 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. D-l primar spune ca este aceeasi situatie ca la 

proiectul anterior,  se actualizeaza proiectul cu noile reglementari si normative si se va depune pe 

fonduri   europene ptr. asfaltarea ulitelor laterale. 

 Nemaifiind alte discutii asupra proiectului , este supus la vot si votat in unanimitate 

“pentru”. 



 In continuare d-na Ilincas Reghina inf. Primarul si viceprimarul sa modifice functionarea 

iluminatului public.  

 Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

     Secretar, 

     Iuga C-tin Cristian 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 26.01.2017 

 

 

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

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

 1.Proiect  de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 71/2016 privind avizarea 

Documentatiei de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv  

activitatea de colectare , transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale, inclusiv 

deseuri periculoase din deseuri menajere in managmentul Statiilor de transfer si al Centrelor de 

colectare din jud. Bistrita-Nasaud; 

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

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

 3.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2017-2018; 

 Ptr. aprobarea proiectelor de pe ordinea de zi este nevoie de votul majoritatii consilierilor 

locali in functie. 

 Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

 D-l presedinte de sedinta da citire primului proiect  al ordinii de zi. D-l primar da unele 

explicatii in legatura cu acest proiect. Mai explica Consiliului Local ca plata pt. salubritatea 

actuala se plateste din taxa speciala ptr. populatie ,se plateste din bugetul local si pe urma se 

recupereaza de la cetateni. 

 Supus la vot proiectul nr. 1 este votat in unanimitate “pentru”. 

 Se trece la pct. 2 al ordinii de zi, d-l presedinte de sedinta dand citire acestuia. 

 D-l Muresan Gheorghe- in legatura cu dezapezirea strazilor daca s-ar putea curata strazile 

mai bine. 

 D-l primar spune ca s-a interesat si sunt oferte daca C.L. va fi de acord in noul buget sa 

fie achizitionata  o noua lama care sa fie montata in fata la tractor si o sararita in spatele 

tractorului. 

 Consilierii locali spun ca primaria sa se intereseze ptr. achizitionarea unui 

buldoexcavator. 

 D-l primar aduce in discutie participarea la o sedinta cu GAAL –sunt mai multe proiecte 

care s-ar putea prinde in strategia de dezvoltare , cultura, infrastructura etc.  proiectele tip trebuie 

propuse din partea fiecarei comuna,  sa participe la instruiri  si cu proiecte pe I.M.M.-uri, SRL-

uri etc. Se supune la vot al doilea proiect de pe ordinea de zi care este votat in unanimitate  

“pentru”. 

 Se trece la pct. 3 al ordinii de zi: 

 Se da citire acestui proiect . D-l primar aduce in discutie ca s-a dorit montarea unei 

centralemai vechi care a ramas de la Scoala din Ciceu-Giurgesti ,la Scoala din Dumbraveni dar 

nu iti da nimeni aviz pentru functionarea acestuia. Dupa unele discutii proiectul este supus la vot 

si votat in unanimitate “pentru”. 

 D-l primar aduce in discutie adresa de la Inst. Pref.  cu declaratiile de interese personale 

ale consilierilor locali, daca au intervenit modificari sa-si completeze alte declaratii ptr. a putea fi 

trimise la Inst. Prefectului Bistrita-Nasaud. 

    Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

 

      Secretar, 

  

       

 

 



 

 

 

Proces verbal 

Incheiat azi 09.01.2017 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Ciceu Giurgesti. Din totalul de 

11 consilieri in functie , la sedinta participa un nr. de 11. 

 D-l primar prezinta ordinea de zi: 

1.Proiect de hotarare privind acordarea incredintarii mandatului special d-lui Iuga Vasile, 

avand calitatea de primar al comunei Ciceu Giurgesti, in vederea exprimarii votului in Ad. 

Generala a Asociatiei, cu orivire la cererea de retragere unilateral a comunei Chiochis, prin 

Consiliul Local al comunei Chichis, din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  ptr. 

Serviciii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in jud. BN. 

2.Proiect de hotarare privind acoperirea definitive din excedentul bugetului local a 

deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2016; 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei 

Ciceu Giurgesti ptr. anul 2017; 

4.Diverse; 

Ptr. aprobarea proiectelor de pe ordinea de zi este nevoie de votul majoritatii consilierilor locali 

in functie. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate “pentru”. 

D-l presedinte de sedinta da citire primului proiect al ordinii de zi .  d-l primar explica 

Consiliului Local, ca comuna Chiochis a hotarat sa iasa din A.D.I. –deseuri –apa canal, trebuind 

urmate mai multe procedure in acest sens. Nemaifiind alte discutii se supune la vot si este votat 

in unanimitate “pentru”. 

Se trece la pct. 2 al ordinii de zi. D-l presedinte de sedinta da citire proiectului .  D-l primar 

explica Consiliului Local despre excedentul bugetar ( fondul de rulment), banii ramasi de anul 

trecut, explica pentru cei mai noi consilieri ca si banii din anul 2015(fondul de rulment) au ramas 

de la Valea Podului , bani care initial s-au alocat din bugetul local, pe urma s-a reprimit de la 

A.F.I.R. Satu-Mare  si au ramas in fondul de rulment. Explica ca acest fond de rulment  poate fi 

folosit pentru investitii  si roaga consilierii locali sa se gandeasca la proiecte. 

 D-l Muresan Gh. intreaba despre Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica. D-l primar spune ca proiectele importante , actele cu caracter normative 

sunt afisate pe situ-l  primariei. 

 D-l Muresan Gh. intreaba schimbarea retelei electrice si a iluminatului public. D-l primar 

spune ca reteaua electrica tine de Electrica, iluminatul public ar putea fi schimbat, necesita o 

cheltuiala mare. D-l Muresan Gh. aduce in discutie sprijinul pentru cabinetul medical uman , 

dotarea cabinetului stomatologic cu un scaun performant. 

 D-l Tarnita propune sa se realizeze doua capele mortuare in comuna. 

 D-l primar referitor la cabinetele medicale spune ca s-a facut investitie de circa un 

milliard in cladire. Va merge d-l primar sau viceprimar la cabinetul medical  sa vada problemele 

care sunt acolo. In fiecare an se asigura lemne la cabinetul medical uman prin grija primariei, se 

taie lemnele, se crapa, dar nu toate lucrurile marunte care se intampla, daca vor fi proiecte pe 

fonduri europene , si primaria sa sprijine proiectele. 

 D-l Niste intreaba daca s-a terminat lucrarea la parcul ptr. copii la Ciceu-Giurgesti, unde 

trebuie reparat gardul si poarta la Dispensar in Ciceu Giurgesti. D-l primar aduce in discutie 

despre realizarea unui proiect pt. teren  sintetic sip arc. Daca s-ar realize acest proiect vor fi si 

modernizari a intregii locatii. Aduce in discutie de la GAAL-tinutul Haiducilor si spera sa prinda 

un proiect prin GAAL de circa 40-50 mii euro. Daca nu se va realize prin GAAL sa fie realizat 

terenul sintetic prin bugetul propriu , consilierii locali sa se gandeasca pana la sedinta de buget. 



 Referitor la cab. medical din localitatea Dumbraveni se va moderniza locatia caminului 

cultural din Dumbraveni unde va fi spatiul si pentru cabinetul medical. 

 Se revine la pct. 2 al ordinii de zi, este supus la vot si votat in unanimitate “pentru”. 

 Se trece la pct. 3 al ordinii de zi, se da citire acestui proiect.  

 D-l Niste referitor la drumurile de hotar intreaba care drumuri se vor repara, d-l primar 

spune ca inca nu s-au stabilit  exact drumurile dar pe parcursul anului se va face achizitia pe 

SEAP (drumuri de rearat cum ar fi Pe Lunca, sip e toate drumurile, Faget, etc. ). Referitor la 

drumul Faget spune ca a vorbit cu primarul din Ciceu Mihaiesti si Petru-Rares si se va incerca 

prinderea acestui drum prin PNDR ptr. asfaltare si sa faca legatura cu manastirea de la Cetatea 

Ciceului. 

 D-l Tarnita spune ca daca se repara drumurile, atunci pet imp polios sa fie oprita 

circulatia tractoarelor. 

 Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate “pentru”. 

 Se trece la pct. Diverse. 

 D-l primar aduce in discutie lucrarile de la PUG daca sa se mai extinda sau nu. Prezinta 

C.L. conturul PUG-ului  , este o lucrare in desfasurare care va fi in dezbatere publica. 

 D-l Tarnita intreaba cum s-au construit doua case in locul numit “La Oaia” teren al 

familiei dansului , pe ce baza s-au dat nr. de casa, buletine etc. Raspunsul d-ului primar este ca, 

cu acele familii au fost mai multe problem e, sunt familii cu copii scolari care nu au current 

elctric, cazuri sociale care au ajuns cu petitii la Prefectura BN, la Presedintia Romaniei, au fost si 

cercetari ale organelor de ancheta referitor la acele familii,  o casa a fsot ridicata in baza unui 

contract de vanzare cumparare  care este existent la Primaria Ciceu Giurgesti intre cetateanul 

“Aron” si un unchi decedat  al d-ului Tarnita Gheorghe pentru suprafata de 0,02 ha. In urma 

anchetelor effectuate s-au considerat cazuri sociale, iar referitor la inregistrarea in Reg. Agricol 

aceasta s-a facut in baza contractului de vanzare cumparare si a contractelor de concesiune 

incheiate intre Composesoratul Ciceu Giurgesti si  acei cetateni tot pe cazuri sociale. Acele 

constructii nu au autorizatii de constructieeliberate de Primaria Ciceu Giurgesti, dar sunt oameni 

care trebuie sa traiasca si ei.  

 D-l Tarnita solicita raspunsuri la cererile depuse la Primarie referitor la acele case ridicate 

in cartierul “Dallas”. 

 D-l Danciu –referitor la rezolvarea problemei TELEKOM –telefonie mobila in satul 

Dumbraveni sunt mai multi cetateni care ar dori amplasarea unei antene pentru semnal mai bun 

la telefoane. D-l primar spune ca se va interesa sip e baza de tabele si semnaturi se va incerca 

rezolvarea problemei. Mai aduce in discutie ca in acest an 2017 se implinesc 550 de ani de la 

atestarea localitatii Dumbraveni, fost Canciu si daca s-ar putea organiza un eveniment cultural in 

acest sens, mai adduce in discutie si ziua culturii romanesti care este pe data de 15 ianuarie . 

 D-l Muresan GH. intreaba despre originile satului Dumbraveni. D-l Danciu spune ca 

toate localitatile de pe langa Cetatea Ciceului isi au cam aceleasi origini legate de cetate, 

localitatea Dumbraveni a avut numele de Gancs si este atestata din anii 1467, dupa intrarea sub 

stapanire austro-ungara s-a numit Ganciu, iar pe vremea comunistilor s-a data denumirea de 

Dumbraveni. 

 D-l primar referitor la organizarea unui evenimet cultural ar putea fi organizat odata cu 

inaugurarea bustului Petru Rares  de la Scoala Ciceu Giurgesti. 

 D-l Niste referitor la P.U.G. de mai multi ani de zile s-au facut cereri in zona catre 

Negrilesti de mai multi cetateni pentru marirea intravilanului, cereri care acum ar putea fi luate in 

discutie. D-l primar spune ca se va analiza situatia , se va supune dezbaterii publice si se va 

prezenta variant finala.  

 D-l Muresan Gh. –referitor la pasunea primariei. D-l primar spune ca s-au reziliat 

contractele de concesionare cu asociatiile deorece asociatiile nu au mai depus cereri de subventie 

la APIA din cauza modificarilor legislative. In anul 2017 Consiliul Local trebuie sa adopte 

hotarare de concesionare a pasunii comunale si atunci se va stabili modalitatea de inchiriere, 

pretul si alte procedure referitoare la concesionarea pasunii, poate va trebui amenajament 



pastoral.    Se mai aduce in discutie daca, Composesoratul ar putea sa achizitioneze un utilaj 

performant pentru curatirea pasunilor din comuna. 

 D-l primar mai informeaza Consiliul Local despre proiectul de reabilitare  cu Scoala Gimnaziala 

Ciceu Giurgesti, s-a obtinut CF-ul provizoriu , urmand sa fie adoptate hotarari a Consiliului 

Local pentru completarea domeniului public, aprobarea SF, implementare proiect. Informeaza 

Consiliul local despre proiectele mai mari ale Primariei: Canalizare si statie de epurare , 

reabilitare termica Scoala Gimnaziala Ciceu Giurgesti, reparatie capitala  caminul cultural 

Dumbraveni, asfaltare strazi laterale in localitatea Dumbraveni si alte proiecte. 

 D-l Tarnita intreaba daca se continua cadastrarea terenurilor extravilane, raspunsul d-ului 

primar este ca ca s-a semnat contract in continuare pentru cadastrarea terenurilor. 

 Nemaifiind alte problem se incheie prezentul process verbal. 

     Secretar,     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 22.12.2016 

 

 

  

 

Cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. Din numarul total de 11 

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

 D-l primar explica motivul acestei sedinte de indata datorita implementarii proiectului de 

reabilitare energetica a Scolii Gimnaziale Ciceu Giurgesti si depunerea pe fonduri europene, 

sesiunea de deschidere a proiectelor de acest tip se deschide pe data de 15 ianuarie 2017 si pana 

atunci trebuie intabulata scoala, completat domeniul public al comunei si foarte multe alte 

proceduri. 

 In continuare d-l primar prezinta ordinea de zi: 

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

imobilului  cladire “S oala Gimnaziala Ciceu Giurgesti” si a terenului afferent , situate in 

intavilanul localitatii Ciceu Giurgesti la numarul administrative 287 B, in proprietatea publica a 

comunei Ciceu Giurgesti; 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

D-l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. D-na Ilincas intreaba daca s-ar 

putea cuprinde in acest proiect si Scoala primara Dumbraveni, raspunsul domnului primar este ca 

in acest  proiect deocamdata nu se poate prinde si ca o problema foarte mare este numarul mic de 

copii, la  scoala din Dumbraveni se vor face reparatii din fonduri locale. 

Nemaifiind alte discutii asupra proiectului de hotarare prezentat, este supus la vot si votat 

in uanimitate “pentru”. 

In continuare d-l primar prezinta Consiliului Local procesul verbal de inventariere 

privind domeniul public al comunei Ciceu Giurgesti  pe anul 2016 , dupa care prezinta Strategia 

de achizitii publice pentru anul 2017 conform noilor reglementari legale. 

De asemenea se adduce in discutie evaluarea activitaii secretarului comunei pe anul 2016, 

Consiliul Local acordand calificativul “foarte bine”. 

Nemaifiind alte discutii d-l primar ureaza Sarbatori fericite tuturor, incheindu-se 

prezentul proces verbal.        

 

 

 

 

Secretar, 

Iuga C-tin Cristian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Proces Verbal 

Incheiatazi 13.12.2016 

 

 

Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. 

Din totalul de 11 consilieri la sedinta participa unnumar de 11 consilieri. 

D-nul primar prezinta ordinea de zi: 

1. Proiect de horarare privind avizarea Documentatiei de atribuire prin concesiune a 

Serviciului Public de Salubritate, respective activitatea de colectare, transport, depozitare si 

transfer al deseurilor municipale, inclusive deseuri periculoase din deseuri menajere in 

managementul statiilor de transfer si al centrelor de colectare din jud. Bistrita – Nasaud. 

2. Diverse 

Supusa la votordinea de zi este votata in unanimitate. Pentru aprobarea proiectului de hotarare 

este nevoie de votul majoritatii consilierilor locali in functie. 

D-nul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. Dupa unele discutii se supune la vot 

si este votat in unanimitate. 

Se trece la punctual Diverse. 

D-nul Muresan Gheorghe spune sa se gaseasca o solutie pentru cetatenii din Suseni, de peste vale 

care sunt imbatraniti si bolnavi si cand apa  este mare nu pot trece valea. 

D-nul primar spune ca s-a interest si a intocmit un proiect pe strazile laterale din Dumbraveni, 

unde sunt prinse 5 poduri peste vale. 

D-nul Muresan spune ca se poate face drum dincolo de vale pentru toti cetatenii. 

D-nul primar spune ca s-a interest si pentru a putea realiza acest proiect trebuie intabulate 

proprietatile personale si suprafata care apartine Apelor Romane si este foarte greu a se realiza 

acest proiect. Se va gandi la o posibilitate de realizare a acestui proiect. Spune ca Solutia ar fi 

retragerea proprietatilor, intabularea, trecerea in domeniul public al primariei, aprobarea Apelor 

Romane, depunerea pe fonduri europene, respectarea tuturor cerintelor legale. Mai informeaza 

Consiliul Local ca este intocmit un proiect pe strazile laterale din Dumbraveni si construirea unui 

numar de 5 poduri peste Valea Suseni, care in sesiunea de depunere pe fonduri europene care a 

trecut nu s-a incadrat ca punctaj, dar mai exista sesiuni de de punere si se va incerca rezolvarea 

acestei problem si cu comuna Negrilesti, cu care exista Asociatia de comune. Pentru obtinerea 

unui punctaj mai mare si depunerea pe fonduri europene se va incerca depunerea de proiecte pe 

alte masuri guvernamentale. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Secretar 

   Iuga C-tin Cristian 

 

 

 



 

 

 

Proces Verbal 

Incheiat azi 08.12.2016 

 

 

Cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. 

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

  D-nul primar prezinta ordinea de zi: 

1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni. 

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 

2017. 

2.Proiect de hotarare privind numarul de utilizatori din comuna Ciceu-Giurgesti ai Serviciului de 

Salubritate asumat si comunicat pentru intocmirea documentatiei de atribuire. 

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

Ciceu-Giurgesti pe anul 2017. 

Ordinea de zi este aprobata. 

Pentru aprobarea proiectelor de hotarare este nevoie de votul majoritatii consilierilor locali in 

functie.  

Se trece la primul punct al ordinii de zi:  

D-nul Danciu propune presedinte de sedinta pe d-nul Manzat care este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, se da citire acestui proiect. Dupa unele discutii proiectul este 

supus la vot si este votat in unanimitate. Mai informeaza consilierii locali ca, colectarea se va 

face martea de acum inainte. 

D-nul Niste intreaba daca, cu fosta firma de colectare a deseurilor “Vitalia” mai sunt datorii. 

D-nul primar spune ca nu exista datorii si toate neregulile sunt rezolvate. 

Se trece la puntul 2 al ordinii de zi, se da citire acestui proiect. 

D-nul primar explica in detaliu salariile din invatamant, asistenta sociala si pavazare si  de ce nu 

se poate realiza extinderea de retea electrica si ca o solutie ar fi extinderea de iluminat.  

D-nul primar spune ca nu conditioneaza autorizatia de construire bransament privind adresa de la 

Prefectura. 

Mai informeaza Consiliul Local daca este de acord sa se mai suplimenteze pavazarea. 

D-nul Poenar Andrei spune  sa fie ajutati de sarbatori persoanele care locuiesc in “Dalas” cu 

generatorul Primariei. 

D-nul primar spune ca se va putea rezolva. 

D-nul primar informeaza Consiliul Local ca institutiile statului sunt obligate sa ajute cazurile 

sociale mai ales pe perioada de iarna, in acest sens prezinta Consiliului Local o adresa de la 

Institutia Prefectului. 

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

Se trece la diverse. 

D-nul Martian Gheorghe solicita ca dezapezirea sa fie facuta cu mai mare raspundere. D-nul 

primar explica cum s-a facut dezapezirea. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

                                                   Secretar 

                                   Iuga C-tin Cristian 

 



 

      

 

Proces verbal 

    Incheiat azi 25 noiembrie 2016 

 

 Cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

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

 D-l primar informeaza Consiliul Local ca a fost necesara aceasta sedinta de indata pentru 

a se putea prelungi prin act aditional contractul cu Supercoom pentru colectarea deseurilor 

menajere. In continuare prezinta ordinea de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor de incheiere a actului aditional nr. 1 

la Contractul de achizitie publica a serviciului public de salubrizare respectiv  

“ Activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si managmentul 

Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din jud. Bistrita-Nasaud” nr. 

1908/02.09.2016. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate  “pentru”. 

D-na presedinte de sedinta da citire proiectului  de hotarare.  

D-l Muresan Gheorghe intreaba daca se incadreaza cu colectatul de deseuri in fiecare  

saptamana. D-l primar spune ca s-a interest si cu toate presiunile, colectarea a ramas la doua 

saptamani, firma Supercoom preluand contractul de la firma Vitalia cu aceleasi conditii de 

colectare, la doua spatamani. 

 Consilierii locali mai spun sa se colecteze gunoiul pet imp de zi , daca se intarzie si se 

colecteaza noaptea exista riscul sa fie imprastiat de caini. 

 De asemenea se mai discuta ca atata timp cat plata se incaseaza la primarie si se transmite 

mai departe firmei colectoare, colectarea sa fie efectuata ziua. D-l primar spune ca a trimis 

adresa in acest sens si va insista pe colectarea pe timp de zi.  

 Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

      Secretar, 

         Iuga C-tin Cristian  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proces verbal 

               Incheiat azi 21 noiembrie 2016 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

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

 D-l primar prezinta ordinea de zi: 

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

comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2016; 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 la 

nivelul comunei Ciceu-Giurgesti; 

3. Diverse. 

Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

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

consilierilor locali in functie. 

Se trece la primul punct al ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta da citire proiectului de 

hotarare. 

D-l primar explica in detaliu pe articole rectificarea bugetului, alocarile de sume la 

invatamant, asistenti personali, cotizatii asociatii etc. 

D-l Muresan Gheorghe spune sa fie afisat la afisierul primariei un tabel cu persoanele 

benficiare ale ajutorului social. In continuare d-l primar explica consilierilor locali 

categoriile de persoane beneficiare de asistenta sociala prin cadrul primariei : asistenti 

personali ai persoanelor cu handicap, persoane cu handicap beneficiare direct de 

indemnizatii  lunare si beneficiari ai Legii 416/2001. 

Nemaifiind alte discutii este supus la vot proiectul de hotarare si este votat in unanimitate 

“pentru”. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, dandu-se citire proiectului. Dupa explicatii ale 

domnului primar ca taxele si impozitele in proiect sunt la acelasi nivel cu anul 2016 

nemaifiind alte discutii este supus proiectul la vot si votat in unanimitate “pentru”. 

Se trece la punctul 3 Diverse. 

D-l Poenar Andrei spune ca a fost in locul numit “Meie”-padure, unde d-l fost inginer in 

Primarie , Fleseriu impreuna cu ing. actual d-l Florea Vasilica si alti cetateni proprietari 

de padure au  efectuat masuratori si sunt unele suprapuneri care trebuiesc rezolvate pe 

viitor. D-l Niste spune ca si dansul a fost la fata locului pe Meie si sunt foarte putine 

modificari ale limitelor. 

D-l Tarnita Gh. spune sa nu mai dea voie primaria sa se construiasca fara autorizatii  mai 

ales in locul numit “Dalas”. D-l primar spune ca s-au trimis mai multe adrese acelor 

cetateni pentru oprirea constructiilor. 

Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul process verbal. 

 

     Secretar, 

    Iuga Constantin -Cristian 

             

  



 

 

 

 

     Proces verbal 

    Incheiat azi 28 octombrie 2016 

 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. 

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

 D-l primar da citire ordinii de zi. 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a  

indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea “CONSTRUIREA RETELEI PUBLICE DE 

APA UZATA MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNELE CICEU-GIURGESTI 

SI NEGRILESTI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD”; 

 2.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului   “CONSTRUIREA RETELEI 

PUBLICE DE APA UZATA MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNELE 

CICEU-GIURGESTI SI NEGRILESTI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD” pentru investitii 

publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program FEAR, Masura 07 – “Servicii de 

baza si reinoirea satelor in zonele rurale” – Submasura 7.2 “ Investitii in crearea si modernizarea 

infrastructurii de baza la scara mica”  domeniul de interventie  DI 6B-Incurajarea dezvoltarii 

locale in zonele rurale; 

 Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

 Se trece la primul punct al ordinii de zi. D-na presedinta de sedinta da citire proiectului. 

D-l primar explica in detaliu proiectul de canalizare cu toate problemele birocratice care le 

intampina pentru depunerea acestui proiect pe fonduri europene.  

 D-l Niste referitor la strada “ La Rodica “ la podul Taranului daca este prinsa in proiect. 

D-l primar spune ca nu au fost prinse in proiect toate stradutele  dar cu acestea nu vor fi 

probleme pentru ca se pot rezolva si pe plan local. Mai explica consilierilor locali ca tot proiectul 

este eligibil , toate costurile ,  spune ca a fost informat de firma de consultanta ca mai sunt bani 

pe aceasta masura, sesiunea de   depunere a proiectului se incheie luni 31 octombrie 2016, ora 

16.00, urmand o noua sesiune de depunere in primavara anului 2017. 

 Locul unde se va construi statia de epurare este teren al Composesoratului Obstea 

Ciceului care printru-un contract de donatie prin notariatul de stat va trebui primit si intabulat pe 

Consiliul Local Ciceu Giurgesti pentru a putea depune proiectul.    

 D-l Tarnita spune  ca, conform legii Asociatia Obstea Ciceului , membrii composesori  e 

de ajuns unul singur sa se impotriveasca si nu se poate face  donatia.  D-l primar spune ca este un 

proiect pentru comunitate si  crede ca Adunarea Generala a Composesoratului  va fi de acord cu 

donatia unei suprafete pentru realizarea acestui proiect. Mai explica ca in proiect sunt circa 1000 

m liniari sant betonat in locurile in care se vor sparge santurile, iar pe unde este asfalt se vor face 

subtransversari dar sunt prinse si cateva tone de asfalt. 

 D-l Gheorghe Muresan spune ca nu va fi o lucrare simpla si sa fie gandit pe viitor si un 

proiect de schimbare a stalpilor si retelelor electrice.  D-l primar spune ca in acest sens Electrica 

a inceput déjà masuratori pentru schimbarea stalpilor si retelelor electrice.      

 Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate “pentru”. 



 In continuare d-l Poenar Andrei spune ca proiectele mari si lucrurile bune trebuie sa 

mearga inaninte, populatia sa fie instiintata si de consilierii locali, sa fie organiztae si sedinte cu 

cetatenii. D-l primar spune ca  si la proiectele mari care s-au implementat au fost foarte mari 

problem dar lucrurile trebuie sa mearga inainte. Consilierii locali sunt de accord pentru realizarea 

cator mai multe proiecte. 

 In continuare se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Se da citire acestui proiect , d-l primar 

explica motivul Asociatiei cu Negrilesti pentru atingerea pragului de populatie de peste 2000 

locuitori. S-a vorbit cu proiectantul si spre localitatea Dumbraveni este prevazuta teava cu 

diametru mai mare pentru a putea prelua in viitor si localitatea Dumbraveni, la Dumbraveni ar fi 

o investitie de circa 1,5 milioane de euro. 

 D-l Muresan intreaba despre aductiunea de apa de la Dumbraveni, d-l primar spune ca 

loc. Dumbraveni este prins in Master Planul Judetean si Consiliul Local Ciceu Giurgesti ar trebui 

sa ia o hotarare daca sa mai ramana in Master Plan sau sa fie rezolvata problema prin bugetul 

local al comunei dar trebuie mai interesat pe aceasta tema si gasit sursa de finantare. 

 Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul si este votat in unanimitate “pentru”. 

 Se trece la Diverse. 

 D-l Danciu spune ca terasamentele de la asfaltul din Dumbraveni nu au fost tasate bine, 

fiind foarte multa piatra pe sosea pe mijlocul strazii punand in pericol circulatia. Raspunsul d-lui 

primar este ca inca nu s-a platit la constructor deaorece  a fost investitie prin Ministerul 

Dezvoltarii, constructorul a lucrat de circa 10 miliarde dar nu si-a facut la timp situatiile de 

lucrari si Ministerul Dezvoltarii a suspendat in acest an fondurile, astfel nu poate sa ia foarte tare 

la intrebari constructorul, dar pana la rezolvarea situatiei ar terbuii si cetatenii sa fie mai 

responsabili si sa mature soseaua in dreptul caselor. 

 D-l Niste intreaba daca se va construi statia de epurare vor fi si angajati, d-l primar spune 

ca da. 

 In contiunare d-l primar aduce in discutie exploatarea masei lemnoase la parcelele 

cetatenilor din locul numit “Gruiet” Dumbraveni. Cetatenii sunt interesati sa-si curete terenurile 

pentru a putea sa beneficieze de subventii de la APIA. In acest sens ar trebui organizata o sedinta 

pentru informarea cetatenilor atat asupra acestei probleme cat si a altor probleme. 

 Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul process verbal.         

  

 

 

     Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Proces verbal 

    Incheiat azi 10 octombrie 2016 

 

 Cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Ciceu Giurgesti. 

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

 D-l primar prezinta ordinea de zi. 

 1.Proiect de hotarare privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare si 

aprobarea Regulamentului de instituire a taxei speciale de salubrizare in comuna Ciceu-Giurgesti 

pentru persoanele fizice din comuna; 

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

comunei Ciceu-Giurgesti; 

 Pentru adoptarea proiectelor de mai sus este nevoie de votul majoritatii consilierilor locali 

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

D-na presedinta de sedinta da citire primului proiect al ordinii de zi. 

D-l Tarnita Gh. spune ca ar fi de acord ca fiecare familie din comuna sa aiba tomberon si 

sa plateasca taxa pentru deseuri. 

D-l primar intervine si explica, ca incepand cu 1 septembrie 2016 toata populatia 

comunei este prinsa la taxa speciala care va fi incasata la primarie, se va incheia un contract intre 

primarie si firma colectoare pe o durata de 3 luni cu posibilitate de prelungire pana la stabilirea 

prin licitatie publica a unui nou operator , licitatie care se va organiza la nivel de judet. 

D-l Muresan Gh. intreaba cate persoane au fost date la Supercoom, d-l primar spune ca s-

au luat in considerare toate familiile din comuna cu maxim 4 persoane de familie reiesind un 

total de 1080 persoane. 

D-l Niste intreaba despre programul colectarii  deseurilor, d-l primar intervine si spune ca 

s-a facut o adresa catre A.D.I. deseuri care reprezinta primariile in relatia cu firma colectoare 

prin care s-a cerut sa se respecte programul saptamanal , adresa nr. 2183 din 6 octombrie 2016 pe 

care o prezinta Consiliului local si se asteapta raspunsul.  

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

“pentru” . 

Se trece la pct. 2 al ordinii de zi. 

D-l primar explica Consiliului local ca s-a deschis o sesiune noua pe fonduri europene 

prin programul REGIO pentru reabilitare scoli si in acest sens se doreste a se realiza un proiect si 

pe Scoala Ciceu Giurgesti care ar costa 32-40 mii lei si trebuie modificat proiectul de buget si 

prins in acest buget, sa se ia de la Capitolul PUG daca Consiliul Local este de acord. In 

continuare d-na presedinta de sedinta da citire proiectului de buget prezentat consilierilor.  

Dupa unele discutii proiectul de hotarare modificat cu suma de 40 mii lei pentru proiect 

Scoala Ciceu Giurgesti este supus la vot si votat in unanimitate “pentru”. 

In continuare d-l Tarnita intreaba de ce se mai fac incasari la SC Vitalia fosta firma 

colectoare de deseuri, d-l primar raspunde ca se plateste perioada cat  

s-a prestat serviciul pana la data de 07.08.2016.  

 Prezent in sedinta este domnul Banabic Ionel –presedintele Composesoratului “Obstea 

Ciceului” care la invitatia Consiliului Local va prezenta Statutul Asociatiei si unele lamuriri cu 

privire la activitatea Composesoratului, existand foarte multe doleante ale membrilor 

Composesoratului ca nu este transparenta in activitati. 



 D-l Tarnita Gh. intreaba pe d-l Banabic daca Statutul cel vechi este valabil si acuma si ca 

in sedinta de acum 2 ani a Composesoratului cand dansul a fost ales presedinte nu ar fi fost 

majoritatea necesara la Adunarea Generala 50+1 din membrii acesteia, ci doar circa 27 de 

persoane. 

 D-l Banabic spune ca Asociatia este reprezentata de catre membrii ei si nu de alte 

persoane , membrii sunt detinatori de CF si acuma este in desfasurare o actiune de reactualizare a 

CF-urilor si gasirea adevaratilor membrii ai Composesoratului. 

 D-l Tarnita spune ca, Consiliul de administratie este ales prin vot secret lucru care nu s-a 

respectat si doreste sa fie mai multa transparenta in activitatea Composesoratului. D-l Muresan 

C-tin Danut intreaba de ce s-a imprejmuit doar portiunea de pasune unde sunt lacurile si nu 

intreaga pasune. D-l Banabic spune ca activitatile Composesoratului se desfasoara dupa sedintele 

conducerii dar ca sunt foarte multe interpretari ale activitatii acestuia.  

 D-l Tarnita spune ca s-au dat lemne foarte tarziu la populatie. D-l Banabic spune ca sunt 

circa 70 ha padure sub 30 de ani care nu se poate exploata, lemne s-au dat din padurile mai 

vechi, posibilitatea de taiere a fost foarte mica conform amenajamentului silvic, dar in acest an s-

a refacut amenajamentul in asa fel incat cetatenii sa poata beneficia de mai multe lemne. In acest 

an mai sunt marcate in Dosul Zmeurii dar trebuie gasita o firma de exploatare a masei lemnoase 

conform preverilor legale.  

 D-l Muresan C-tin  intreaba de ce nu se dau lemne gratis membrilor composesori ca si in 

alte composesorate. D-l Banabic spune ca la Ciceu-Giurgesti sunt foarte multi composesori  si 

este greu sa dai la toti lemne gratis. 

 D-l Tarnita Gh. spune sa fie mai multa transparenta in Composesorat, sa fie organizata o 

sedinta a Composesoratului legala cu majoritatea membrilor acestuia. 

D-l primar intervine si spune ca in vara-toamna acestui an s-a intocmit un tabel  cu mai 

multi membrii composesori care au semnat pentru organizarea unei sedinte a Composesoratului. 

Dl Banabic prezinta cum intocmeste situatiile Composesoratului in fiecare an atat pentru APIA 

cat si actele pentru contabilitate. 

 D-l Tarnita intreaba de ce se intra pe drumurile publice la lucrari fara sa fie intrebati 

cetatenii si primaria. 

 D-l Banabic spune ca s-au realizat lucrari benefice in comuna. 

 D-l Tarnita mai intreaba de ce s-a facut drum pe proprietatea dansului “La moara” , d-l 

Banabic spune ca s-a facut un lucru bun pentru adapatul animalelor.  

 Se mai aduc in discutie schimbarile de teren intre antecesorii d-lui Tarnita si 

Composesoratul Obstea Ciceului.  

 D-l primar intervine si spune ca daca Asociatia Obstea Ciceului are acte legale emise de 

Judecatorie cu Statut , Act Constitutiv nu are rost sa se acuze unul pe altul referindu-se la d-l 

Tarnita si d-l Banabic. 

 D-l Tarnita intraba daca s-a schimbat Statutul si trebuie schimbat ca Adunarea Generala 

sa se organizeze in prezenta a 50 +1 din membrii sai. 

 D-l Banabic spune ca s-a schimbat Statutul , in loc de 1/3 din membrii sai pentru 

organizarea Adunarii Generale acuma se va organiza cu 2/3 din membrii sai.             

  D-l primar intreaba presedintele Composesoratului daca se va organiza o sedinta cu 

darea de seama. D-l Banabic spune ca dupa ce se va incheia actiunea cu verificarea CF-urilor se 

va organiza sedinta. 



D-l Carhat intreaba daca cei care au pasune  composesorala intra bani de la APIA in 

Composesorat si nu beneficiaza de lemne de foc mai ieftine ci doar cei care detin padure. D-l 

Banabic spune ca se va interesa legal de aceasta problema si daca se va putea se vor da lemne 

mai ieftine si acestora. 

Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal. 

        

 

      Secretar, 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Proces verbal 

    Incheiat azi 26 septembrie 2016 

 

 Cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

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

 D-l primar prezinta ordinea de zi: 

 1.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii comunei Ciceu-Giurgesti la Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara “Ciceu Giurgesti-Negrilesti”. 

 Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

 D-na presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. D-l primar explica in detaliu 

aprobarea in regim de urgenta a acestui proiect  de hotarare in vederea depunerii  unui proiect de 

canalizare pe foduri europene cu comuna Negrilesti, termen de depunere fiind la sfarsitul lunii 

octombrie 2016. De asemenea prin constituirea acestei asociatii se vor putea realiza si multe alte 

proiecte comune pe domenii de activitate prevazute in Actul constitutiv si Statutul Asociatiei. 

 Nemaifiind alte discutii proiectul de hotarare este supus la vot si votat in unanimitate 

“pentru”. 

 In continuare d-l primar prezinta  trei cereri ale directorului Scolii Gimnaziale Ciceu 

Giurgesti: 

 -cerere desemnare doi reprezentanti in comisia de concurs pentru ocuparea postului de 

director al Scolii Gimnaziale Ciceu Giurgesti- sunt propusi si votati in unanimitate d-na Ilincas 

Reghina si D-l Niste Mircea –Sabin, consilieri locali; 

 -cerere pentru desemnarea unui reprezentant din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Ciceu Giurgesti in Consiliul de administratie al scolii-d-l primar informeaza Consiliul 

Local ca o desemneaza pe d-na Pintea Rozalia consilier superior cu problem de asistenta sociala, 

Consiliul Local este de acord. 

 -cerere pentru desemnarea in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale a unui 

reprezentant din partea Consiliului Local – este propusa d-na Ilincas Reghina fost cadru didactic, 

actualmente pensionar,  supusa la vot aceasta propunere este votata cu un numar de 10 voturi 

“pentru” si una “abtinere” d-l Muresan Gheorghe. 

 D-l primar mai prezinta o adresa din partea Camerei de Comert si industrie Bistrita pentru 

organizare cursuri de calificare in diverse meserii, consilierii locali sa informeze cetatenii. 

 Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal. 

     

     SECRETAR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 14.09.2016 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

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

Domnul secretar da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in 

unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

In continuare domnul primar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; 

2. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul 

,,Asfaltare DC 35 A Ciceu-Giurgesti – Dumbraveni’’ ca urmare a reducerii cotei T.V.A. 

incepand cu 1 ianuarie 2016; 

3. Proiect de hotarare privind modificarea cofinantarii de la bugetul local la obiectivul de 

investitii ,,Asfaltare DC 35 A Ciceu-Giurgesti – Dumbraveni’’ ca urmare a reducerii cotei 

T.V.A. incepand cu 1 ianuarie 2016; 

4. Diverse. 

 

Pentru aprobarea proiectelor de mai sus este nevoie de votul majoritarii consilierilor locali in 

functie. 

In continuare este supusa la vot ordinea de zi si este votata in unanimitate. 

Domnul Danciu propune presedinte  pe doamna Ilincas Reghina. 

Supusa la vot este votata in unanimitate. 

Doamna presedinte de sedinta da citire la al doilea proiect de hotarare de pe ordinea de zi. 

Domnul primar explica detaliat acest proiect cu toate caracteristicile tehnice conform anexei 

la proiect. Nemaifiind alte discutii se supune la vot si este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 

Doamna presedinte de sedinta da citire acestui proiect. Dupa unele discutii se supune la vot si 

este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul Diverse. 

Domnul primar aduce in discutie programarea sedintei Asociatiei Obstea Ciceului din data de 

18.09.2016, dupa unele informatii nu stie daca se va organiza. 

Domnul Niste intreaba cum s-ar putea convoca sedinta Composesoratului si cine. Domnul 

Primar spune ca a fost invitat intr-o sedinta a Consiliului director al Composesoratului si i-a fost 

explicat ca doua treimi din membrii pot sa convoace o intalnire a Asociatiei Obstea Ciceului. 

Forul de decizie al unei Asociatii conform legii este Adunarea Generala. In continuare se discuta 

in Consiliul Local asupra problemelor din composesorat relatate de cetateni, consilierii fiind 

reprezentanti ai cetatenilor si la cererile acestora, sunt in unanimitate de accord de a se  face o 

adresa conducerii Composesoratului si la urmatoarea sedinta de Consiliu Local sa fie prezenta 

conducerea Composesoratului pentru unele clarificari in derularea activitatii Composesoratului. 

Domnul secretar intervine si spune ca in atributiile Consiliului Local nu intra aceasta 

verificare a Composesoratului, dar consilierii reprezentanti ai cetatenilor doresc o mai buna 

informare si clarificare  a activitatii Composesoratului Obstea Ciceului. 

In continuare domnul primar explica unele probleme cu intabularea terenurilor extravilane, s-

a inceput lucrarea cu 100 terenuri, s-a inceput de la limita cu comuna Petru Rares, se spera ca in 

acest an sa se poata intabula minim 100 terenuri. 



Se aduce in discutie problema controalelor APIA care se deruleaza in aceasta perioada , 

cetatenii sa fie informati sa-si curete terenurile. 

Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

 

      Secretar, 

      Iuga Constantin Cristian 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Proces verbal  

     Incheiat azi 1 septembrie 2016 

 

 

 Cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

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

 D-l primar prezinta ordinea de zi: Proiect de hotarare privind atribuirea si incheierea 

contractului de achizitie publica a serviciului public de salubrizare respective “Activitatea de 

colectare si transport al deseurilor municipal si menegmentul statiilor de transfer si al Centrelor 

de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud”, motivand urgentarea adoptarii acestei hotarari pentru a 

se putea relua activitatea de colectare a deseurilor menajere blocata momentan la intreg judetul. 

 Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate. 

 D-l presedinte de sedinta da citire proeictului de hotarare. D-l primar explica in detaliu 

despre problema blocarii colectarii deseurilor menajere la nivel de judet si spune ca, comisia de 

negociere de la nivelul judetului a negociat cu o alta firma colectarea pentru pretul la localitatile 

rurale de 2,5 lei/persoana/luna fara TVA, 3 lei cu TVA. 

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

unanimitate”pentru” de consilierii locali. 

 Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

 

     SECRETAR, 

     Iuga C-tin Cristian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



     Proces verbal 

     Incheiat azi 29.08.2016 

  

Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

Din totalul de 11consilieri 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. 

D-l primar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea exploatarii unei cantitati de 85 mc, masa 

lemnoasa  ( esenta fag-produse accidentale) din padurea Primariei comunei Ciceu-

Giurgesti ;  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii unei sume banesti pentru unitatile de 

cult de pe raza comunei Ciceu-Giurgesti; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea consumului mediu lunar de carburant pentru 

autoturismele aflate in proprietatea comunei Ciceu-Giurgesti; 

4. Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ 

Comunele Bistritene”; 

5. Diverse. 

D-l primar mai propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect privind rectificarea  

bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2016 , avand in 

vedere primirea de sume de la Consiliul Judetean pentru invatamant si semnarea Contractului de 

finantare cu O.C.P.I. Bistrita-Nasaud pentru intabularea gratuita a terenurilor extravilane a 

cetatenilor comunei, mentionand ca este un proiect care nu sufera amanare , pentru a se putea 

incepe cat mai repede intabularea terenurilor. 

 Supusa la vot ordinea de zi este este aprobata cu suplimentarea adugata. 

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

locali in functie. 

 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi , d-l presedinte de sedinta da citire  acestui proiect. 

D-l primar intervine si spune ca este vorba despre o partida din lemne doborate de vant , care 

trebuiesc marcate si vandute cetatenilor comunei cate 5mc / familie din comuna cu 60 lei/mc, cat 

si suplimentarea cantitatii pentru primarie si caminele culturale din comuna. Supus la vot 

proiectul de hotarare este votat cu 10 voturi “pentru” si una “abtinere” Muresan Gheorghe. 

 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. D-l presedinte de sedinta da citire acestui proiect. D-

l Muresan Ghe. Intreaba de ce nu se aloca bani si pentru celelalte unitati de cult. D-l Manzat 

explica, ca s-au primit bani de catre toate unitatile de cult de pe raza comunei in trecut si 

intotdeauna in Consiliul Local a existat intelegere in ceea ce priveste cultele si s-au sprijinit in 

functie de amploarea lucrarilor si ponderea credinciosilor. D-l primar explica procedura de 

acordare a sumelor pentru culte astfel: depunerea unei cereri catre Consiliul Local cu necesitatile 

bisericilor insotita de situatii, devize de lucrari, facturi si procese verbale de receptie din partea 

comitetelor parohiale. Mai informeaza noii consilieri locai ca la inceputul anului 2016 la 

adoptarea bugetului au fost depuse la primarie doua cereri pentru sprijin financiar din partea 

Bisericilor ortodoxe din comuna, iar de aceasta data a primit suma solicitata Biserica Ortodoxa 

din Ciceu-Giurgesti datorita faptului ca a avut loc slujba de resfintire a bisericii fiind foarte multe 

lucrari efectuate. In continuare proiectul este supus la vot si votat in unanimitate “pentru”. 

  



Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Se da citire acestui proiect, d-l primar si d-l 

viceprimar explica ca in ultima perioada sunt foarte multe deplasari la Bistrita la sedinte cu 

A.D.I.-urile infiintate, cu Prefectura, Consiliul Judetean, O.C.P.I.-intabulare extravilana a 

terenurilor, Directia de finante, Directia de Statistica etc. si nu se incadreaza  masina primariei in 

consumul de 75litri/luna, astfel incat legislatia permite, se supune aprobarii Consiliului Local 

Ciceu-Giurgesti suplimentarea carburantilor la 150 litri combustibil/autoturism. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate “pentru”. 

 Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, se da citire acestuia, d-l secretar explica scopul 

infiintarii acestei asociatii pentru efectuarea de audit la primarie in cadrul asociatiei. 

Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate “pentru”. 

 In continuare se discuta punctul adaugat pe ordinea de zi . D-l primar spune ca este 

necesar a se aproba acest proiect in regim de urgenta pentru a putea demara lucrarea de 

intabulare gratuita a terenurilor extravilane. Informeaza ca se va primi  suma de 135 mii lei de la 

O.C.P.I. BN pentru aceasta lucrare urmand ca in acest an sa inceapa intabularea a cel putin 100 

de terenuri, fiecare teren se intabula pentru suma de 60 lei platita de Statul roman prin proiect 

European, iar daca nu se va putea lucra de intreaga suma in acest an , banii ramasi se vor returna 

Oficiului de Cadastru si in anul 2017 vor fi retribuiti din nou primariei pentru continuarea 

lucrarilor de intabulare.  Mai informeaza Consiliul Local ca s-a primit suma de 5 mii lei pentru 

invatamant –restante hotarari judecatoresti. Supus la vot proiectul de hotarare este votat in 

unanimitate “pentru”. 

 In continuare se trece la Diverse. 

 D-l Tarnita Gh. intreaba de ce nu s-a putut organiza o sedinta a Composesoratului Obstea 

Ciceului pentru o dare de seama a activitatii si cheltuirii banilor deoarece majoritatea cetatenilor 

care detin terenuri in Composesorat nu sunt consultati in legatura cu lucrarile care se fac si nu 

exista transparenta in functionarea acestui Composesorat. 

 D-l primar spune ca intr –adevar foarte multi cetateni s-au plans si dansului despre 

aceasta problema cu Composesoratul si in acest sens a primit la primarie o cerere insotita de un 

tabel cu nume si semnaturi ale mai multor cetateni care ii solicita sprijinul pentru clarificarea 

problemelor cu Composesoratul. Informeaza Consiliul Local  ca in baza cererii primita de la 

cetateni si  calitatea care o are de reprezentant al intregii comunitati de a-i reprezenta a trimis 

adresa conducerii Composesoratului si s-a intalnit in acest sens cu Consiliul Director al 

Composesoratului  care l-a informat ca in data de 18.09.2016 va avea loc o Adunare Generala cu 

toti membrii composesori pentru darea de seama. Mai spune ca, Composesoratul “Obstea 

Ciceului” este asociatie cu personalitate juridica independenta in care doar Consiliul director ales 

si Adunarea Generala are dreptul de a lua deciziile, Consiliul Local si primarul neavand 

competente in deciziile membrilor asociatiei. 

 In continuare se da citire cererii nr. 186/29.08.2016 a d-nei Nastase Viorica cu domiciliul 

in Ciceu-Giurgesti nr. 77, prin care solicita curatarea rigolelor in zona domiciliului dansei si a 

altor vecini  si asigurarea scurgerii apelor din rigole la vale. D-l primar spune ca pe ulitele 

laterale a fost incheiat un proiect de asfaltare si s-au respectat normele tehnice din proiect, se va 

merge la fata locului pentru constatare si se va incerca rezolvarea problemei. 

 D-l Martian Gh. spune ca in urma asfaltarii ulitei prin fata casei dansului ata de mult s-a 

ridicat asfaltul incat poate spune ca este sinistrat avand accesul in curte foarte greu, de abia poti 

cobari si urca cu piciorul. D-l primar spune ca se va merge la fata locului si se va incerca 

rezolvarea problemei. 



  

 

 

 

 

 

D-na Ilincas in legatura cu intretinerea caminului cultural Ciceu-Giurgesti unde in 

bucatarie si la centrala termica  este foarte multa mizerie si trebuie atras atentia celor care 

raspund de acesta pentru o mai buna curatenie. 

D-l Tarnita Gh. intreaba referitor la caminul cultural daca s-a respectat proiectul de 

reabilitare deoarece baile nu au functionat  cum trebuie din 2012 de la terminarea lucrarii pana 

acuma cand s-au reparat de primarie. D-l primar spune ca firma care a lucrat la camin are o 

garantie de buna executie care nu I s-a eliberat si nu se va elibera pana la rezolvarea problemelor, 

de asemenea nu este incheiat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

 Nemaifiind alte problem se incheie procesul verbal.             

      

 

                           Secretar, 

      Iuga C-tin Cristian 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

     Incheiat azi 30.06.2016 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local Ciceu-Giurgesti. Din numarul total de 11 

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

 D-l primar prezinta ordinea de zi: 

1.Proiect de hotarare privind alegerea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al comunei Ciceu-Giurgesti; 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si finctionare a Consiliului 

local al comunei Ciceu-Giurgesti; 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea exploatarii unei cantitati de 556 mc masa lemnoasa 

(esenta fag si rasinos) din padurea proprietatea comunei Ciceu-Giurgesti; 

4.Proiect de hotarare privind modificarea cofinantarii de la bugetul local al obiectivului 

“Asfaltare ulite laterale la Ciceu-Giurgesti, comuna Ciceu-Giurgesti” ca urmare a reducerii cotei 

TVA; 

 D-l primar mai propune adaugarea pe ordinea de zi a doua proiecte care trebuiesc 

adoptate in regim de urgenta. 

 -Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei 

Ciceu-Giurgesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud; 

 -Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei 

Ciceu-Giurgesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

Servicii de alimentare cu apa si canalizare in judetul Bistrita-Nasaud; 

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

 D-l presedinte de sedinta preia lucrarile incepand sa explice mai ales consilierilor locali 

pentru prima data in functie importanta Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 

consilierii trebuie sa faca parte din una sau doua comisii in functie de domeniul de activitate al 

dansilor. In cadrul Consiliului Local Ciceu-Giurgesti au functionat pana acuma trei comisii de 

specialitate pe domeniile de activitate dupa cum urmeaza: 

Comisia nr. 1.-pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, administratie 

protectia mediului si turism; 

Comisia nr. 2-pentru activitati economic-financiare, activitati socio-culturale, juridical si 

de disciplina; 

Comisia nr. 3-pentru culte, invatamant, santate si familie, munca si protectie sociala, 

protectia copilului; 

 Consilierii locali sunt de acord ca in continuare sa functioneze tot trei comisii si pe 

aceleasi domenii de activitate si sa fie formate din 5 membrii fiecare  . 

Consilierii  primesc buletinele de vot, se trece la votare si in urma votului comisiile sunt 

formate astfel: 

Comisia nr. 1.-pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, administratie 

protectia mediului si turism; 1.Muresan Constantin-Danut 

            2.Danciu Ioan 

            3.Poenar Andrei 

                                  4.Martian Gheorghe-Virgil 

                                  5.Tarnita Gheorghe    



Comisia nr. 2-pentru activitati economico-financiare, activitati socio-culturale, juridica si 

de disciplina;                         1.Pintea Dinu-Gabriel 

                                  2.Niste Mircea-Sabin 

                                  3.Muresan Gheorghe 

                                  4.Ilincas Reghina 

                                  5.Manzat Petru 

Comisia nr. 3-pentru culte, invatamant, santate si familie, munca si protectie sociala, 

protectia copilului;               1.Danciu Ioan 

                                 2.Martian Gheorghe-Virgil 

                                 3.Manzat Petru 

                                 4.Ilincas Reghina 

                                 5.Clapa Adrian 

 In contiuare se trece la punctul 2 al ordinii de zi. D-l presedinte de sedinta da citire 

proiectului si anexei , nefiind multe discutii se supune la vot si este votat in unanimitate “pentru”. 

 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.  Este citit proiectul de hotarare. D-l primar explica in 

detaliu, mai ales consilierilor noi in functie, ce inseamna amenajamentul silvic, posibilitatea de 

taiere anuala, plata pazei padurii catre Ocolul Silvic. La stabilirea pretului pe materialul lemnos 

trebuie avut in vedere acoperirea pazei catre Ocolul Silvic Beclean, plata care trebuie efectuata 

din veniturile la padure. 

 D-l Poenar Andrei spune ca ar trebui marcate si valorificate si lemnele doborate de vant. 

 D-l primar mai explica inca o data locurile unde s-a marcat si propune ca partida din u.a. 

55 a  cu o cantitate de 29 mc Dealu Horghii-Dumbraveni, sa fie aprobata pentru incalzirea 

institutiilor primariei, caminelor culturale, nevoilor proprii ale primariei. Consiliul Local este de 

acord. Pretul pentru materialul lemnos este propus 60 lei/mc pentru fag si 100 lei/mc pentru 

rasinos cate 5 mc de familie pentru familiile cu domiciliul pe raza comunei Ciceu-Giurgesti.  

 Supus la vot proiectul de hotarare este votat in unanimitate in forma de mai sus. 

 Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. D-l primar da explicatii asupra acestui proiect. 

 D-l Muresan Gh. propune ca la  randul II trecerea din soseaua principala sa fie inlocuite 

dalele cu gauri cu dale pline existand pericolul accidentarii biciclistilor cat si a animalelor mai 

ale a oilor. D-l primar spune ca in ziua urmatoare sedintei va avea loc la sediul primariei Ciceu-

Giurgesti o sedinta tehnica asupra lucrarii la care vor participa proiectantul, dirigintele de santier 

, constructorul si primaria si se va pune in discutie aceasta problema. 

 D-l Martian Gh. spune sa se rezolve si  accesul la casele de pe deal unde s-a ridicat 

drumul cu asfaltul de circa 40 cm. D-l primar spune ca in sedinta tehnica se va discuta si acest 

lucru si toate problemele aparute la lucrarea Asfaltare ulite laterale la Ciceu-Giurgesti.  

 Nemaifiind alte discutii se supune la vot proiectul si este votat in unanimitate. 

 In continuare se trece la primul proiect adaugat pe ordinea de zi. Dupa unele discutii 

mandatat pentru a participa la sedintele asociatiei  de deseuri  judetene este d-l primar. Supus la 

vot proiectul este votat in unanimitate. 

 Se trece la al doilea proiect de pe ordinea de zi unde de asemenea este mandatat pentru a 

participa le sedintele Asociatiei de apa si canal  judetene d-l primar. Supus la vot proiectul este 

votat cu 11 voturi “pentru”. 

 Nemaifiind alte proiecte pe ordinea de zi se trece la punctul Diverse. 

 D-l primar prezinta Consiliului Local o adresa primita de la birou agricol in legatura cu 

masuratori ce s-au efectuat la gradina doamnei Mic Otilia din Ciceu-Giurgesti nr. 8, unde 



comisia a stabilit ca gardul ce imprejmuieste gradina se afla pe drumul comunal care merge catre 

Vale. Acest drum este in proiect de reabilitare si asfaltare si trebuie sa aiba latimea care este 

cuprinsa in monitorul oficial in domeniul public al comunei de 6 m si trebuie de urgenta eliberat 

pentru a se putea efectua lucrarea. D-l Muresan Gheorghe consilier local, unde are domiciliul si 

dansul spune ca nu s-a efectuat masuratoarea corect si mai solicita inca o data comisiei sa vina la 

fata locului si roaga sa fie chemat si dansul. D-l Primar spune ca se va rezolva problema 

saptamana viitoare  si ca drumul trebuie eliberat si efectuata lucrarea. 

 D-l Tarnita Gheorghe propune sa fie o informare in localitatea  Ciceu-Giurgesti si 

organizata o sedinta cu toti cetatenii unde sa fie discutate toate problemele Composesoratului 

Obstea Ciceului pentru ca sunt foarte multe nereguli la acea asociatie. D-l primar spune ca, 

Composesoratul Obstea Ciceului este o asociatie juridica cu statutul sau si Adunarea Generala 

poate sa hotarasca ce se intampla acolo. Mai spune ca in calitatea care o are poate sa organizeze 

adunari cetatenesti unde sa fie invitata si conducerea Composesoratului pentru a da explicatii. 

D-l Tarnita Gheorghe spune ca a primit de la Primaria Ciceu-Giurgesti o adresa in care se 

specifica ca ar avea padure in composesorat iar presedintele Composesoratului spune ca nu are 

padure in Composesorat. D-l primar spune ca  aceste probleme trebuiesc clarificate. 

 D-l Poenar Andrei ridica problemele cu cetatenii din localitatea Dumbraveni care nu au 

unde sa-si plateasca facturile de energie electrica si telefonie deoarece posta romana nu mai 

presteaza astfel de servicii. D-l primar spune ca a discutat cu doi proprietari de magazine pentru 

achizitionarea a unor aparate de incasat facturi si spera sa se rezolve problema.       

  D-l Niste Mircea intreaba in legatura cu pasunea comunala, cum este inchiriata , care 

este procedura de declarare la APIA Beclean. D-l primar spune ca Asociatiile care nu au inscrise 

animale care sa asigure incarcatura pe pasune nu pot depune la Apia pentru subventii. Pasunea 

comunala din Ciceu-Giurgesti este concesionata Asociatiei de taurine din Ciceu-Giurgesti si 

pasunea din loc. Dumbraveni este concesionata Asociatiei de ovine, caprine si bovine din loc. 

Dumbraveni. Pentru a putea beneficia de subventii si Primaria sa poata incasa chiria si inpozitul 

Asociatiile trebuie sa depuna acte pentru subventii pe mambrii acestora si sa asigure incarcatura 

de animale pe hectarul de pasune. 

 D-l Martian spune ca ulita de pe Tunsa spre Biserica Ortodoxa este singura ulita 

nereabilitata si mai aduce in discutie urcarea masinii de deseuri menajere “Pe deal”  pentru ca are 

unde sa intoarca.. D-l primar spune ca se vor rezolva aceste probleme. In continuare d-l Martian 

mai spune ca toata apa de pe Dealul Gruiului se opreste pe Tunsa si ar trebui deversata in alte 

locuri. D-l primar spune ca se va rezolva si aceasta problema si roaga pe d-l viceprimar sa-si 

noteze toate aceste probleme si sa le rezolve. 

 D-l Niste intreaba daca se va mai pune piatra sparta pe marginea asfaltului, d-l primar 

spune ca da. 

 D-l Tarnita Gheorghe propune gasirea unor solutii pentru construirea unei capele in 

fiecare localitate a comunei si amenajarea cimitirelor. 

 Referitor la cererile de lemne acestea se vor prelua de catre Primarie incepand cu data de 

11 iulie 2016. 

 Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi se incheie prezentul proces verbal.   

      

 Presedinte de sedinta,    Secretar, 

 Danciu Ioan                                                    Iuga C-tin Cristian 

     



 

Proces verbal 

     Incheiat azi 31.05.2016 

 

 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 d-nul  viceprimar da citire ordinii de zi: 

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

pe anul 2015; 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 

la nivelul Primariei comunei Ciceu-Giurgesti si abrogarea Hotararii Consiliului Local Ciceu-

Giurgesti nr. 21/2016; 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al 

comunei Ciceu-Giurgesti a imobilului si teren aferent situat in localitatea Ciceu-Giurgesti nr. 210 

si concesionarea cladirii cu destinatie de cabinete medicale. 

4.Diverse. 

 Este supusa la vot ordinea de zi si este votata in unanimitate. 

 Se trece la pct. 1 al ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta da citire ordinii de zi  , d-na 

contabila prezenta in sedinta da explicatii detaliate  in legatura cu proiectul de hotarare. Nefiind 

intrebari este supus proiectul la vot si este votat in unanimitate. 

 Se trece la pct. 2 al ordinii de zi. D-l secretar prezinta procedura prealabila de la Institutia 

Prefectului BN la Hotararea Consiliului Local Ciceu-Giurgesti nr. 21/2016 , mai prezinta adresa 

nr. 25725/2016 de la Agentia Nationala a Functionarilor Publici Bucuresti prin care se specifica 

ca nu sunt obiectii cu referire la Planul de functii al primariei Ciceu-Giurgesti. D-na presedinta 

de sedinta da citire proiectului , este supus la vot si votat in unanimitate pentru felul in care a fost 

prezentat. 

 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi . D-l viceprimar explica ca in Hotararea Consiliului 

Local Ciceu-Giurgesti nr. 20/2016 a fost aprobata inchirierea dispensarului uman Ciceu-

Giurgesti la medicii din comuna, dar Institutia Prefectului a respins Hotararea ca fiind nelegala 

pe motiv ca Dispensarul trebuie trecut prima data din domeniul public in domeniul privat dupa 

care va fi concesionat medicilor din comuna conform legii. Nemaifiind alte discutii proiectul este 

supus la vot si votat in unanimitate. 

 Se trece la Diverse. 

 D-l viceprimar informeaza Consiliul Local ca in inventarul comunei Ciceu-Giurgesti a 

fost primita cu titlu gratuit un autoturism Dacia Logan in stare de functionare foarte buna , 

masina primita de la Inspectoratul de stat in constructii Bistrita-Nasaud. 

 D-l Niste Mircea propune achizitionarea unui afisier mai mare la Primaria comunei 

Ciceu-Giurgesti. 

 Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

         Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 Clapa Emilia      Iuga C-tin Cristian 

 



 

    Proces verbal 

Incheiat azi 29.04.2016  

 

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

consilieri la sedinta participa un nr. de 11. 

 D-l secretar da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate 

pt. felul in care a fost prezentat. 

 D-l viceprimar prezinta ordinea de zi: 

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

cheltuieli la finele trimestrului I-2016; 

 2.Proiect de hotarare privind solicitarea operatorului SC Vitalia Servicii pentru Mediu SA 

de modificare a tarifelor Serviciului Public de Salubrizare din judetul Bistrita-Nasaud, respective 

activitatea de precolectare, colectare transport si transfer al deseurilor municipal inclusive a 

deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special: Tarif 1-

persoane fizice urban, Tarif 2-persoane fizice rural; 

 Mai propune adaugarea pe ordinea de zi a doua proiecte de hotarare care sunt importante 

pentru comunitate: 

 3.Proiect de hotarare privind insusirea modificarii inventarului bunurilor care fac parte 

din domeniul public al comunei Ciceu-Giurgesti;   

 4.Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare cu Administratia 

Bazinala de Apa Somes-Tisa prin Sistemul de Gospodarire a Apelor Bistrita-Nasaud; 

 5.Diverse. 

 Ptr. proiectele de hotarare de mai sus este nevoie de votul majoritatii consilierilor in 

functie pentru punctele 1,2 si  3 si de  votul a doua treimi pentru punctul 4. 

 Supusa la vot ordinea de zi cu propunerile adaugate este votata in unanimitate. 

 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 

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

 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Dupa explicatii ale domnului viceprimar se supune 

la vot si este votat in unanimitate pentru respingerea majorararii tarifelor la SC Vitalia SA.. 

 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, primul proiect adaugat pe ordinea de zi. D-l 

viceprimar da unele explicatii in legatura cu acest proiect. Se supune la vot si este votat in 

unanimitate. 

 Se trece la pct. 4 adaugat pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

protocolului de colaborare cu Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa , prin Sistemul de 

Gospodarire a Apelor Romane. D-l viceprimar explica ca este necesar a se curata vaile din 

comuna o problema grava fiind la “Podul Mestecanisului” unde valea este colmatata si apa trece 

pe langa pod pe DC 35 A. 

 D-l Clapa spune ca mai este nevoie a se curata valea pe langa drumul catre cartierul 

“Dallas” la cetatenii romi si intreaba daca nu s-ar putea folosi si excavatorul Primariei. 

Raspunsul d-lui viceprimar spune ca excavatorul primariei este foarte vechi si momentan este 

defect. Dupa alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare si este votat in unanimitate.       

 Se trece la Diverse. 

  

 



 

 

D-l Nastase spune sa se intervina cu lucrari la “Pod la Telceanu” cand se vor face lucrari 

la albiile vailor. 

 D-l viceprimar adduce in discutie si unele reparatii la podul de intrare in Dumbraveni. 

Mai informeaza Consiliul local despre primirea cu titlu gratuit a unei Dacia Logan de la 

Inspectoratul de Stat in constructii-BN. 

 D-l Nastase adduce in discutie programarea curentului electric toata noaptea pe perioada 

Sarbatorilor de Paste. 

 D-l Martian intreaba despre lucrarile la Ciceu-Giurgesti ulite laterale, d-na Clapa Emilia 

in legatura cu DC 35 A, domnul viceprimar spune ca ambele lucrari vor continua in perioada 

urmatoare. 

 Nemaifiind alte problem se incheie prezentul process verbal. 

 

 

 Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 Clapa Emilia       Iuga C-tin Cristian   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

          Incheiat azi 31.03.2016 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

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

 D-l secretar da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate 

pentru felul in care a fost prezentat. 

 In continuare d-l viceprimar prezinta ordinea de zi: 

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

comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2016; 

 2.Proiect de hotarare privind inchirierea spatiului cu destinatia de cabinete medicale, 

situat in localitatea Ciceu-Giurgesti, nr. 210; 

 3.Proiect de hotarare privind aprobarea planului de functii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2016; 

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si statului de functii al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2016; 

 5.Diverse. 

 D-l viceprimar propune suplimentarea ordinii de zi cu :”Proiect de hotarare privind 

aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale in baza Legii nr. 248/2015 

privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate, a modalitatii de solutionare a situatiilor identificate , precum si procedura de 

acordare a tichetelor sociale pentru gradinita.” 

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

 Pentru aprobarea proiectelor de hotarare este nevoie de votul majoritatii consilierilor 

locali in functie. 

 In continuare d-na presedinta de sedinta da citire primului proiect al ordinii de zi . Dupa 

explicatii asupra acestuia date de catre domnul viceprimar este supus la vot si votat in 

unanimitate “pentru”. 

 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Este explicat in detaliu de catre domnul viceprimar 

si secretar, d-l viceprimar spune ca a vorbit cu medicii care isi desfasoara activitatea in cabinetele 

medicale cladire din domeniul public al primariei si atasat hotararii de consiliu se vor semna si 

contractele de inchiriere. D-na presedinta de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care este 

votat in unanimitate “pentru”. 

 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Dupa unele discutii se supune la vot si este votat in 

unanimitate “pentru”. 

 Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. D-l viceprimar informeaza Consiliul Local ca 

domnul Clapa Liviu si-a dat demisia din functia de consilier al primarului si incepand cu 

01.04.2016 ii va fi  incetata activitatea. Nemaifiind alte discutii  proiectul este supus la vot si 

votat in unanimitate “pentru”. 

 In continuare se trece la punctul adaugat pe ordinea de zi. Domnul viceprimar si domnul 

secretar explica acest proiect, modalitatea de acordare a tichetelor la prescolari. Supus la vot 

proiectul de hotarare este votat in unanimite “pentru”. 

  

Se trece la Diverse. 



 D-l viceprimar prezinta Consiliului Local Ciceu-Giurgesti o oferta privind organizarea 

unei piese de teatru pentru copii “Capra cu trei iezi”  care ar costa primaria in jur de 1000 lei, 

momentan nu exista surse alocate dar ar fi frumos sa fie organizat deoarece copii din ziua de 

astazi stiu numai de telefoane si tablete. Consiliul local este de acord daca se va gasi sursa de 

finantare. 

 In continuare prezinta adresa SC Drumuri si poduri judetene Cluj pentru exploatare 

balastru de la “Adapatoare” din albia vaii  care este in proprietatea Apelor Romane, firma de mai 

sus solicita acordul de trecere pe drumul de hotar de la Adapatoare pana la drumul judetean, 

drum care se afla in domeniul public al primariei. Spune ca afost la fata locului cu reprezentanti 

ai firmei, ai apelor romane si persoane fizice care au teren langa albia vaii pentru stabilirea 

exacta a perimetrului de exploatare . S-a constatat la fata locului ca perimetrul de exploatare este 

in albia vaii pe o suprata de 70 mp si o adincime de 1,25 m, neafectand persoanele fizice. Spune 

ca a solicitat firmei care va exploata  sa ajute si comunitatea locala cu cateva bascule de balastru 

pentru balastrarea unor drumuri de hotar  mai  apropiate de sat, firma fiind de acord. Urmeaza 

discutii contradictorii intre consilieri d-l Nastase Vasile spune ca daca se exploateaza se strica 

drumul si nu se va respecta perimetrul de exploatare . D-l Manzat spune sa se exploateze dar sa 

fie controlati in exploatarea balastrului si daca si ajuta primaria pentru balastrarea unor drumuri 

de hotar ar fi bine. D-l Iuga Gheorghe intreaba daca s-ar putea exploata de catre primarie 

balastru. D-l viceprimar explica ca pentru a exploata primaria este nevoie de avize  de la Apele 

Romane, de la Resursele Minerale, plata balastrului la apele romane si ar fi sume mari de bani, 

din bugetul actual neavand posibilitati si nu este cu ce sa exploatezi si transporta ,calculand toate 

aceste servicii nu este rentabil . Dupa mai multe discutii se supune la vot aprobarea acordului 

folosirii drumului din domeniul public al primariei  de catre firma care va exploata si se voteaza 

astfel: 

 -voturi “pentru”  folosire drum public:  8   dupa cum urmeaza: Danciu Ioan, Manzat 

Petru, Clapa Adrian, Niste Mircea-Sabin, Martian Gheorghe-Virgil, Ilincas Reghina si Clapa 

Emilia. 

 -voturi ” impotriva”  folosire  drum  public: Iuga Gheorghe si Nastase Vasile; 

 

      Consilierii aduc in discutie igienizarea albiilor vailor , santurilor , a domeniului public cu cei 

de la Legea nr. 416/2001.  D-na Clapa Emilia spune ca ar fi foarte bine sa fie montate table de 

interzicere a aruncarii gunoaielor cu amenzi care sa se aplice  pe langa poduri si albiile vailor 

celor care arunca gunoaie. 

       Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal. 

           

 

     SECRETAR, 

           Iuga C-tin Cristian 

 

 

 

 

 

 

 



     Proces verbal 

    Incheiat azi 29.02.2016 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

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

 D-l viceprimar da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 

comunei Ciceu-Giurgesti pe o perioada de 3 luni; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei privind satbilirea pretului de 

referinta al masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier 

proprietate publica a comunei Ciceu-Giurgesti; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de acordare a anularii cotei din 

majorarile de intarziere prevazute de O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor 

facilitati fiscale; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de autorizare si desfasurare a 

activitatilor comerciale pe raza comunei Ciceu-Giurgesti; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei 

Ciceu-Giurgesti pentru perioada 2015-2020; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de 

salubrizare in judetul Bistrita-Nasaud pentru perioada 2016-2020; 

7. Proiect de hotarare privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate-Legea nr. 248/2015; 

8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local 

Ciceu-Giurgesti nr. 42/2015 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 

2016 pe raza comunei Ciceu-Giurgesti; 

9. Diverse; 

D-l secretar da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate 

pentru felul in care a fost prezentat. 

 Se trece la punctual 1 al ordinii de zi. D-l Manzat propune presedinte de sedinta pe d-na 

Clapa Emilia care este votata in unanimitate “pentru”. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi . D-l viceprimar da explicatii in detaliu consilierilor 

locali: Ocolului Silvic pentru paza trebuie platit 340 mil. Lei vechi.Informeaza consilierii 

locali ca s-a stabilit pentru marcare si ulterior pentru vanzare cantitatea de 400 mc fag/60 

lei /mc si in jur de 100 mc rasinos/100 lei/mc din padurea comunala pentru vanzare doar 

pentru populatie si indicand si locatiile. Dupa unele discutii proiectul se supune la vot si 

este votat cu 10 voturi “pentru” si una abtinere in forma prezentata. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, dupa unele explicatii ale domnului viceprimar este 

supus la vot si votat cu 10 voturi “pentru” si una abtinere in forma prezentata. 

Se trece la punctual 4 al ordinii de zi este supus la vot si votat cu 10 voturi “pentru” si 

una “abtinere” in forma prezentata. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. D-l viceprimar prezinta Consiliului Local strategia 

intocmita dand citire liniilor de finantare si proiectelor pe comuna Ciceu-Giurgesti. 

Proiectul este supus la vot si votat cu 10 voturi pentru felul in care a fost prezentat. 

Se trece la punctual 6 al ordinii de zi .D-l viceprimar da citire anexei la proiect , dupa 

unele discutii se supune la vot si este votat cu 10 votuir “pentru” si un abtinere. 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Prezenta la acest punct pentru a da explicatii cu 

referire la tichetele pentru gradinita este si doamna Pintea Rozalia, consilier superior cu 



atributii in domeniul asistentei sociale. Dupa discutii proiectul este supus la vot si votat 

cu 10 voturi “pentru” si una :abtinere”. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi . D-l viceprimar si d-l secretar da unele explicatii 

dupa care este supus la vot si votat cu 10 voturi “pentru” si una “abtinere” 

Se ia in discutie punctul 9 al ordinii de zi dupa citirea acestuia este supus la vot si votat 

cu 10 voturi “pentru” si una “abtinere”. 

In continuare se trece la punctual 10 Diverse. 

D-l viceprimar aduce in discutie unele defectiuni la o camera video la intersectia 

magazine “Ropan” in urma unui scandal intre tineri, s-a sesizat politia. 

D-l Danciu adduce in discutie verificarea tuturor comerciantilor ambulanti care vin in 

comuna. 

D-nl Iuga Gheorghe aduce in discutie necesitatea  montarii unui releu loc. Dumbraveni 

pentru  amplificarea semnalului la telefonia mobila. 

D-na Clapa Emilia adduce in discutie repararea becurilor la iluminatul public in 

Dumbraveni. 

In continuare d-l viceprimar da citire cererilor : 

Cerere Motogna Arsinte, Ciceu Giurgesti, nr. 178-solicita preluarea si ingrijjirea la 

caminul cultural Ciceu-Giurgesti. Consiliul local o sa faca o analiza a situatiei actualului 

ingrijitor iar in sedinta urmatoare va lua o hotarare. 

Cerere Campan Romulus-Dej, solicita inchiriere teren pe care se afla constructiile 

cumparate de la fostul CAP Ciceu-Giurgesti. Consiliul Local este de acord  pentru 

inchirierea acestui teren. 

Prezinta Consiliului Local o adresa de la LDP Cluj-Napoca pentru escavare balastru din 

albia Vaii mari, “La Adapatoare” Ciceu-Giurgesti si solicita un accord pentru folosirea 

drumului comunal. D-l viceprimar spune ca se va deplasa la fata locului pentru stabilirea 

perimetrului care sa nu fie si pe terenurile persoanelor fizice. 

D-na Ilincas propune efectuarea unor actiuni de curatenie pe albia vailor. 

D-l Mican adduce in discutie curatirea santurilor comunale. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

     

    

Presedinte de sedinta,     Secretar, 

Clapa Emilia      Iuga C-tin Cristian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proces verbal 

Incheiat azi 28.01.2016 

 

 Cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Ciceu-Giurgesti. 

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

In continuare domnul viceprimar da citire ordinii de zi: 

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

comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2016; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2016-2017; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de interes local, in vederea 

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

4. Proiect de hotarare privind aderarea la parteneriatul Acordului de cooperare privind 

organizarea si ecercitarea activitatii de audit public intern; 

5. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnici la proiectul ,,Asfaltare 

ulite laterale la Ciceu-Giurgesti, comuna Ciceu-Giurgesti’’, ca urmare a reducerii 

cotei T.V.A. incepand cu 1 ianuarie 2016; 

6. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnici la proiectul ,,Asfaltare 

DC 35A Ciceu-Giurgesti – Dumbraveni, ca urmare a reducerii cotei T.V.A. incepand 

cu 1 ianuarie2016; 

7. Diverse. 

 

Domnul viceprimar propune adaugarea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind 

aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Ciceu-Giurgesti pe anul 2016. 

Consiliul Local este de acord cu suplimentarea ordinii de zi. 

Domnul secretar da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in 

unanimitate pentru felul in care a fost prezentat. 

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

consilierilor locali in functie. 

Domnul presedinte de sedinta da citire primului proiect al ordinii de zi: 

Domnul primar explica detaliat bugetul pe articole, spunand ca propune o modificare, 

adaugare la Religie, cultura si sport inca 10 mii lei , se iau cate 5 mii de la padure si 5 mii de la 

iluminat public. Da citire a doua cereri de la Parohia Ciceu-Giurgesti, pentru ajutor suma de 10 

mii lei si 5 mii lei cerere de la Parohia Dumbraveni. Domnul Niste intreaba cand va mai fi o 

rectificare va fi  incepand cu luna iulie. 

Domnul Niste intreaba daca este obligatoriu realizarea PUG, domnul viceprimar spune ca 

este obligatoriu si se va realize pe stereo 70(proiect si masuratori topometrie pe fiecare 

gospodarie) este necesar pentru a putea emite autorizatii de constructii. 

Domnul Danciu intreaba ce se va face la Caminul Cultural Dumbraveni, raspunsul este ca 

se va realize intabularea, SF si proiect  si depunerea la Compania Nationala de Investitii pentru 

realizarea lucrarii de reparatii capitale. 

Domnul Niste – adduce in discutie despre un caz special de operatie la o fata de 17 ani, 

Petrina Victoria, Ciceu-Giurgesti, nr.217. Raspunsul domnului viceprimar este ca se va gasi o 

modalitate legala si financiara si se va incerca ajutorarea acestui caz. Referitor la bust, domnul 

primar spune ca banii sunt pusi pentru turnarea bustului in bronz si modificarea accesului si a 

gardului. 



Doamna Ilincas , ce inseamna banii la Valea Podului, domnul viceprimar explica ca mai 

sunt unele plati de efectuat. Mai adduce in discutie electrificarea la casele de romi. 

Domnul Iuga Gheorghe adduce in discutie amenajarea padurii, domnul viceprimar 

prezinta Consiliului Local o oferta de 6,9/ha fara T.V.A., informeaza Consiliul Local daca 

persoanele fizice ar dori sa-si faca amenajament sa se adreseze Primariei. 

Supus la vot primul proiect este votat cu 10 voturi ,,pentru’’ si o abtinere Iuga Vasile. 

Se trece la punctual 2 se da citire, supus la vot este votat in unanimitate. 

Se trece la punctual 3 se da citire, supus la vot este votat in unanimitate. 

Se trece la punctual 4 al ordinii de zi. Domnul viceprimar spune ca s-a ajuns la un acord 

cu toate primariile sa se faca auditul prin Asociatia Comunelor din judet. 

Supus la vot este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul 5. Nu sunt discutii, se supune la vot si este votat in unanimitate. 

Se trece la punctual 6 al ordinii de zi. Domnul presedinte da citire este supus la vot si 

votat in unanimitate. 

Se trece la punctul adaugat pe ordinea de zi. Domnul viceprimar da citire anexei. Supus la 

vot proiectul este votat in unanimitate. 

Se trece la punctul Diverse. Se adduce in discutie problema materialului lemnos luna 

februarie se va adopta hotarare cu posibilitatea de marcare, exploatare, vanzare catre persoanele 

fizice. 

Domnul viceprimar informeaza Consiliul Local ca a fost present cu asistenta sociala din 

cadrul Primariei in localitatea Ciceu-Giurgesti, la numitul Valea Ioan, nr. 347 unde am gasit un 

copil de 7 ani su unul de 14-15 ani copii numitului de mai sus care a fost plecat in Germania iar 

mama acestora este plecata in Dej cu alti trei minori. A fost anuntata mama acestora care a venit 

din Dej si a dus copilul mic la Dej. Dupa o saptamana a revenit tatal copiilor si l-a adus inapoi pe 

copilul mai mic. 

Nemaifiind alte probleme se incheie prezentul proces verbal. 

 

 

 

Presedinte de sedinta,      Secretar, 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proces verbal  

   Incheiat azi 05.01.2016 

 

 Cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local Ciceu-Giurgesti. Din totalul de 11 

consilieri la sedinta participa un numar de 11. 

 In continuare d-l viceprimar prezinta ordinea de zi: 

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

cheltuieli la finele trim. IV -2015; 

2.Proiect de hotarare privind acoperirea definitive din excedentul bugetului local a deficitului 

sectiunii de dezvoltare pe anul 2015; 

In continuare supune la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate . 

D-l secretar da citire procesului verbal al sedintei anterioare care este votat in unanimitate pentru 

felul in care a fost prezentat. 

Prntru adoptarea proiectelor de pe ordinea de zi este nevoie de votul majoritatii consilierilor 

locali in functie. 

D-l viceprimar ureaza “La multi ani” , un an nou cu impliniri, felicita consilierii locali pentru 

activitatea din anul 2015. 

D-l presedinte de sedinta da citire primului proiect de hotarare. D-l viceprimar explica mai in 

detaliu articolele din proiectul de hotarare. 

Supus la vot proiectul este votat  cu 10 voturi “pentru” si una “abtinere” Iuga Vasile-viceprimar.  

Se trece la pct. 2 al ordinii de zi. D-l presedinte de sedinta da citire proiectului. D-l Niste intreaba 

ce reprezinta mai exact fondul de rulment. D-l viceprimar explica provenienta fondului de 

rulment ca sume ramase din renuntari la unele proiecte , sume acordate din bugetul local pe 

fonduri europene si revenite in bugetul local prin absorbtia de fonduri europene la proiectul 

“Valea Podului”. 

Mai informeaza Consiliul local despre bugetul de anul acesta care este de trei ori mai mic ca anul 

trecut si ca va fi greu de realizat anumite investitii. 

D-l Niste intreaba daca se va putea realize centrul civic , raspunsul d-lui viceprimar spune ca din 

bugetul local nu se poate suporta intreg proiectul , dar se va incerca realizarea  acestuia prin 

GAAL, se va mai incerca depunerea unui proiect cu comuna Chiuiesti pe drumuri de hotar pe 

fonduri europene. 

Supus la vot proiectul este votat cu 10 voturi “pentru” si una abtinere Iuga Vasile-viceprimar.  

In continuare d-l viceprimar adduce in discutie rezolvarea problemelor la drumul catre vale –Isai 

C. G. si drum Gombos C. G. , propune consilierilor locali ca la urmatoarea sedinta cand se va 

discuta bugetul sa vina cu idei de inbestitii. 

Mai informeaza C.L. ca a vorbit cu un proiectant despre realizarea unui SF pe caminul cultural 

D-veni care ar putea fi depus pe Compania Nationala de Investitii, trebuie realizata investitia cu 

curentul electric la casele de rromi si iluminat public, amenajamentul silvic, PUG-ul , rezolvarea 

cu fosa septic la caminul cultural Ciceu-Giurgesti. 

Nemaifiind alte problem se incheie prezentul process verbal.  

 

Presedinte de sedinta,     Secretar, 


