Nr. 644 din 30.01.2018
Dragi cetățeni ai comunei Cicîrlău,
Iată că a trecut un an și jumătate din momentul în care am preluat mandatul de primar al comunei.
Am încercat împreună cu aparatul administrativ și cu sprijinul Consiliului Local să duc la îndeplinire
toate proiectele ce mi le-am propus în campania electorală și iată că, încet dar sigur, reușim să ne ridicăm la
înălțimea așteptărilor noastre. Sigur că mai avem mult de muncă, însă deocamdată suntem în grafic și sper că la
împlinirea celor 4 ani de mandat să pot să vă anunț că obiectivele propuse, dar și altele care s-au ”născut” pe
parcurs, au fost îndeplinite în totalitate.
Țin să vă informez punctual pe fiecare compartiment în parte, care a fost activitatea noastră pe anul
2017, astfel:
Compartimentul agricol (fond funciar și cadastru), s-a ocupat cu prioritate de finalizarea procesului de
reconstituire a dreptului de proprietate în conformitate cu dispozițiile legii 165/2013. A fost finalizat procesul
de întabulare provizorie a suprafeței de teren trecute prin Hotărare de Consiliu Local în domeniul public al
comunei, pentru Valea Teilor, Valea Merilor, Valea Porcului, precum și restul drumurilor principale din
comuna Cicîrlău. A fost semnat contractul și s-au demarat lucrările de înregistrare sistematică gratuită a
imobilelor din 4 sectoare cadastrale de pa raza UAT Cicîrlău și anume parcelele Mol, Iertaș, După Baltă,
Zapodia Bîrgăului și Cuscău Ilba. S-a semnat contractul pentru întocmirea studiului agrochimic pentru
terenurile cu categoria de folosință Pășune și Fanețe în suprafață de 400 ha, în vederea elaborării studiului
pastoral la nivelul comunei Cicîrlău. De asemenea, a fost demarată lucrarea de întocmire a Registrului Național
de Nomenclatură Stradală pentru comuna Cicîrlău prin care se vor atribui nume fiecărei străzi din comună, dar
și noi numere de casă.
În cadrul biroului Registrului Agricol au fost eliberate, în conformitate cu legislația în vigoare, un
număr de 33 atestate de producător (eliberate în vederea vânzării diferitelor produse vegetale și/sau
animaliere), precum și un număr de 27 Titluri de Proprietate.
Compartimentul urbanism a eliberat până în prezent, în anul 2017, 156 certificate de urbanism, 101
autorizații de construire ( 34- locuinte, 35- branșamente gaze naturale, 32 branșamente electrice), 2 autorizații
de desființare și au fost recepționate 35 de construcții.
În ceea ce privește activitatea fiscală au fost transmise în acest an înştiinţări de plată și somaţii celor cu
amenzi în debit şi rămăşiţe, fiind parcurse formalităţile pentru urmărire silită a 25 dosare de executare şi a fost
începută procedura de executare silită pentru aproximativ 100 de persoane, încasându-se suma de 107.464 lei
din care rămășițe 37.977 lei.
Pentru veniturile stabilite și încasate la bugetul local gradul de colectare este unul foarte scăzut, ceea ce
pune în pericol finanțarea obiectivelor propuse a se realiza, respectiv: 46,4% persoane fizice si 27,1%
persoane juridice.
În ceea ce pivește compartimentul de stare civilă pot să vă informez că, în cursul anului 2017, au fost
înregistrate în comuna noastră următoarele acte de stare civilă: - 11 acte de naștere transcrise și 19 certificate
de naștere eliberate, 30 acte de căsătorie înregistrate și 35 certificate de căsătorie eliberate, 19 acte de deces
înregistrate și 25 certificate de deces eliberate.
În domeniul culturii putem să ne lăudăm cu reușite în organizarea - Balului de Lasatul Secului - 18
Februarie 2017; Zilele Comunei Cicîrlău ediția a -V a; Festivalul ”Nicolae Sabău - Alina-te dor, alina!” editia
a-XXVI-a; 1 Decembrie - Ziua Națională a României, spectacol de cantece patriotice, 17 Decembrie - concert
de colinde și oferirea de cadouri pentru copiii din comuna Cicîrlău. De asemenea au avut loc unele deplasări
care au făcut cinste comunei noastre, precum cea a Ansamblului coral și de dansuri ”Strugurelul” la Botiza,
Remetea Chioarului, Tg.Lapus, Oncești și Strășeni (Rep. Moldova) și ”Strugurelul Junior” la București Autoritatea de Supraveghere Financiară și Palatul Parlamentului.
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Compartimentul de asistență socială a efectuat 100 de anchete sociale pentru diverse categorii de
cetăţeni la solicitarea acestora, sau la solicitarea unor instituţii ale statului.
De asemenea, începând cu anul 2018 am aprobat un regulament în vederea acordării burselor de merit și de
performanță pentru elevii Școlii Gimnaziale, astfel încât să încurajăm și să sprijinim performanța copiilor
noștri.
În ceea ce privesc investițiile derulate prin cadrul compartimentului de Achiziții publice și
Managementul proiectelor vă pot informa cu mândrie faptul că la momentul actual avem:
Proiecte depuse pe PNDR, AFIR și finanțate:
1. Modernizare Cămin cultural în localitatea Ilba, comuna Cicîrlău – în valoare de 303.000 euro
2. Inființare și dotare gradiniță în localitatea Ilba, comuna Cicîrlău - în valoare de 297.000 euro
3.Modernizare Cămin Cultural în localitatea Handalu Ilbei, comuna Cicîrlău, județul Maramureș - în
valoare de 71.816 euro
De asemenea avem proiecte depuse pe PNDR și aflate în stadiul de evaluare:
1. Modernizare rețea stradală de interes local în comuna Cicîrlău, județul Maramureș;
2. Modernizare Cămin cultural în localitatea Bîrgău comuna Cicîrlău, județul Maramureș.
Recent am semnat contractele de finanțare la proiecte depuse pe PNDL:
1. Creșterea eficienței energetice a Școlii nr.2 Ilba, comuna Cicîrlău, județul Maramureș - în valoare de
221.000 lei
2. Modernizare rețea stradală în comuna Cicîrlău, județul Maramureș – în valoare de 6.187.727 le
3. Reabilitrare și modernizare Școala nr 1, Ilba comuna Cicîrlău, județul Maramureș” - în valoare de 815.535
lei .
Proiecte depuse pe POR:
1.Creșterea eficienței energetice a sediului administrativ al comunei Cicîrlău, judetul Maramureș, în valoare
de 844.177 lei.
Pe lângă obiectivele enumerate mai sus, care vor fi finanțate din fonduri europene sau
guvernamentale, mai avem câteva proiecte aflate în derulare și finanțate integral de la bugetul local,
astfel:
1. Construire capele în localitatile Bîrgău și Handalu Ilbei - în valoare de 550.000 lei
2. Asfaltare drum comunal DC 100 Valea Mare - în valoare de 497.000 lei
3. Tratament dublubituminos Cicîrlău Vii în valoare de 280.800 lei - finalizat
4. Schimbare de destinație din școala în sediul administrativ și modernizare 407.500 lei
5. Extindere conductă de gaz Cicîrlău - Ilba - 295.000 lei
6. Consolidare drum local de-a lungul Văii Negruții - 114.650 lei
De asemenea, înafara proiectelor amintite mai sus, s-au mai derulat și alte investiții în:
- proiectare; - iluminat festiv; - evaluarea domeniului public; - închirieri de utilaje; - servicii de consultanță; prestări artistice; - întabulări; - mentenanță iluminat public; - deviere linie electrică; - reparații acoperiș la
școala din Handalu Ilbei; - consolidare picior pod Valea Negruții; - modernizare trotuar în localitatea Ilba; realizare podețe și trotuare în localitatea Bîrgău; - demolări; - reparații gradiniță Cicîrlău; - lucrări de
decolmatări și extinderi iluminat public.
Îmi doresc ca toate proiectele începute sa fie finalizate anul următor și mai mult să reușim să demarăm
și alte lucrări de o importanță deosebită pentru comuna noastră în rețele edilitare de apă și canal, infrastructură
rutieră, gaz, dar și în domenii precum educație, cultură sau sport.
Vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată și pentru răbdarea de care dați dovadă în
așteptarea finalizării tuturor lucrărilor!
Cu stimă!
PRIMAR
Sorin LUPSE
2

