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Nr. 559 /26.01.2018
Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Cicîrlău
- 2017 În conformitate cu prevederile Legii 215, art.68, alin (3), litera ”a” anual primarul este obligat
să prezinte o informare asupra stării de dezvoltare economică a comunei a cărui edil este. Încercăm să
îmbunătățim în fiecare an calitatea și eficiența muncii noastre.
Publicarea acestui material este un gest firesc, în contextul preocupării pentru o reală
deschidere și transparență a instituției noastre. Lucrarea de față este unul din instrumentele prin care
Primăria comunei Cicîrlău pune la dispoziția cetățenilor date concrete despre activitatea noastră și
despre modul în care au fost folosiți banii publici. Consider că datele prezentate în raport pot oferi
cetățenilor o imagine generală asupra activității noastre, asupra modului și eficienței rezolvării
problemelor comunității locale.
Primarul, ca autoritate a administrației publice locale, asigură respectarea drepturilor și
libertăților fundamentale ale cetățenilor, prevederilor Constituției, punerea în aplicare a legilor,
precum și a Hotărârilor Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile art.63, alin.3, lit. ’’a” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul prezintă Consiliului
local, în primul trimestru din anul în curs pentru anul anterior , un raport anual privind starea
economică, socială si de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, raport care constituie momentul
bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în
nume propriu si cu responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii în interesul comunităţii
locale pe principiile autonomiei locale. Ca atare vă prezint starea economică şi socială a comunei
Cicîrlău pentru anul 2017
În anul 2017 nu au survenit modificări asupra teritoriului localităţii sau asupra categoriilor
terenurilor expuse în hotarele comunei faţă anii precedenţi:
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Administraţie Publică
În anul 2017 s-au organizat 21 şedinţe ale Consiliului local Cicîrlău din care 9 şedinţe
extraordinare, în care s-au adoptat 114 hotărâri de către Consiliul local al comunei Cicîrlău, în
creştere faţă de anul trecut, toate fiind legale, neprimind observaţii asupra legalităţii acestora, ceea ce
denotă că aceste hotărâri au fost bine structurate şi discutate în cadrul şedinţelor consiliului local.
Hotărârile adoptate de Consiliul local au intrat în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică sau
comunicării în funcţie de caracterul normativ sau individual, lucru ce s-a făcut fără excepţie. Trecând
la atribuţiile proprii, prima, prevăzută de lege dar şi cea mai importantă, din care decurg şi celelalte,
este asigurarea respectării Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor
Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local şi ale
altor 3 acte normative (ordine şi instrucţiuni ale miniştrilor, ordine ale administraţiei publice centrale,
ale Prefectului şi a hotărârilor Consiliului judeţean) în condiţiile legii. În acest sens, în perioada la
care ne referim, s-a urmărit ca imediat de la adoptare şi publicarea actelor normative, să se stabilească
măsurile necesare pentru punerea în aplicare a sarcinilor reieşite din acestea prin stabilirea pentru
compartimentele din aparatul de specialitate al primarului a obligaţiilor ce revin pentru aducerea la
îndeplinire a acestora. Aparatul de specialitate al primarului a redactat proiecte de dispoziţii şi
hotărâri în vederea emiterii sau adoptării acestora. În cursul anului 2017 s-au emis de către Primarul
comunei Cicîrlău un nr. de 342 dispoziţii, în creştere faţă de anul trecut, în scopul bunei desfăşurări a
activităţii. Au fost înregistrate în Registrul general un număr de 8073 acte în creştere faţă de anul
trecut.
Anul 2017 a fost unul cu multe schimbări. În aceste condiții dificile, activitatea Primăriei
comunei Cicîrlău a trebuit să se adapteze noilor realități economice. Bugetul de venituri și cheltuieli a
fost astfel structurat încât să acopere principalele direcții de investiții în infrastructură.
Principalii indicatori economico-financiari ai exercitiului bugetar 2017, sunt:
I.

VENITURI
Venituri totale planificate in anul 2017 = 7877 mii lei
Venituri incasate in anul 2017 in suma de = 7875 mii lei, din care:
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1.

venituri proprii = 1435 mii lei,

2.

cote si sume defalcate din impozitul pe venit= 1590 mii lei

3.

venituri din sume si cote defalcate din TVA= 3335 mii lei

4.

subventii = 1515 mii lei

II.

CHELTUIELI

Cheltuieli totale planificate in anul 2017 = 9496 mii lei
Cheltuieli realizate in anul 2017 = 7571 mii lei, astfel:
- Cheltuieli cu salariile:= 3610 mii lei pentru salariile cadrelor didactice, personalul din
administratie, sala sport , biblioteci, politie locala, spclep, asistenti personali
-Cheltuieli cu ajutoare sociale = 236 mii lei, din care indemnizatiile persoanelor cu handicap =176
mii lei, ajutoare pt incalzirea locuintelor= 22 mii lei, tichete de gradinita= 17 mii lei, subventii CES=
21 mii lei
- Cheltuieli cu servicii publice:
1. – energia electrica , gaze institutii publice = 92 mii lei
2. – iluminat public = 33 mii lei
3. – salubrizare = 135 mii lei
4. – telefonie = 23 mii lei
- Cheltuieli cu reparatii curente = 296 mii lei
-Cheltuieli bunuri si servicii ( cheltuieli intretinere si functionare, furnituri si aparatura birotica,
asistenta tehnica, combustibil, obiecte inventar, deplasari, pregatire profesionala, chelt.jud., etc) =
499 mii lei
- Contributiile administratiei la lucrari de interes public = 13 mii lei
- Burse elevi = 8 mii lei
- Transport cadre didactice = 21 mii lei
- Cheltuieli de capital:2606 mii lei, din care :
- consultanta, PT, proiect Reabilitare sediu primarie : 55 mii lei
- achizitionare autoturism : 70 mii lei
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- amenajare sediu SPCLEP = 465 mii lei
- infintare si dotare gradinita Ilba = 26 mii lei
- modernizare Camin Ilba = 1132 mii lei
- cerere finantare, PT, proiect Modernizare camin Handalu Ilbei= 39 mii lei
- Extindere iluminat public = 77 mii lei
- zid de sprijin Valea Negrutii= 138 mii lei
- realizare trotuare Bargau si Ilba= 102 mii lei
- PT, taxe , documentatii capele Bargau si Handalu Ilbei= 21 mii lei
- plata finala PUZ zona rezidentiala est Cicirlau= 21 mii lei
- avize, documentatii, proiect Reabilitare/Izolare termica scoala 1 si 2 Ilba= 3 mii lei
- SF proiect Modernizare drumuri, avize =95 mii lei
- tratament dublu bituminos Cicirlau Vii = 347 mii lei
- actualizare PT asfaltare Valea Mare Cicirlau, evaluare oferte= 15 mii lei
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.
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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 privește 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.
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.
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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 lei
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
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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.
În domeniul gospdăririi comunei și protecției mediului comuna Cicîrlău dispune de containere
metalice de colectare a Pet-urilor, de pubele pentru colectarea gunoaielor din spațiile publice în toate
satele aparținătoare. Cu toate acestea menținerea curățeniei este un obiectiv destul de greu de realizat.
Cetățenii comunei nu răspund întotdeauna pozitiv la această cerință. Cu implicarea noastră, a tuturor
(primar, viceprimar, consilieri locali, aparat administrativ) am pornit un program anual de curațenie a
comunei (în parcuri, terenuri din domeniul comunei, drumuri comunale, cladiri rezidențiale, scoli,
sanțuri de colectare a apelor etc) ce se derulează în fiecare primăvară și la care sperăm ca pe viitor să
participe cât mai multă lume. În cursul anului 2017 am avut controale pe linie de mediu, în urma
cărora am găsit unele nereguli în toate satele aparținătoare, dar mai ales în zona blocurilor din
localitatea Ilba fiind stabilite termene pentru face curățenie în zonă. Cum primăria nu dispune de
pensonal angajat cu atribuții in acest domeniu iar asistatii social care pot munci sunt insuficienți, am
fost nevoiti sa incheiem contracte de prestari servicii cu firme specializate în acest sens, iar la
termenul stabilit pentru un nou control nu s-au constatat deficiențe care să ducă la aplicarea de
santiuni. În cursul anului 2017 am insistat pe păstrarea în bune condiții a spațiilor verzi (cosit, curățat,
strârns iarba), am plantat flori în centrele localităților Cicîrlău și Ilba și au fost efectuate lucrări de
întreținere spații verzi, decolmatări. Am reușit să valorificăm unele cantități de pământ cu pietriș,
rezultate în urma unor lucrări de decolmatare, acestea fiind transportate și depuse pe drumurile
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agricole reușind astfel să reducem o parte din cota de 15% din totalul deșeurilor menajere colectate în
2017
Îmi doresc ca toate proiectele începute sa fie finalizate până 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

Primar
Sorin LUPȘE
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