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Sedinta extraordinara din 16.11.2016 

Incheiat azi 16.11.2016, cu ocazia sedintei extraordinare, de indata,  a Consiliului Local Tăuţii 

Măgherauş, convocată de primar. 

Presedinte de sedinta este dl Bonti Iosif. 

La şedintă participă :  domnul primar ARDELEAN ANTON si secretarul Oraşului domnul 

BINDILA CALIN IOAN . 

 

Primar:  Dlor consilieri unele dintre puncte trebuie discutate cu celeritate. 

Presedintele face prezenta.  

Sunt prezenti 15 consilieri  dupa cum urmeaza:  

Bonti Iosif 

Bihari Iosif  

Butoi Viorel 

Câmpan Cosmin Călin Toma 

Gaie Nicolae Marin 

Ispăşoiu Pompiliu 

Ivaisuc Romulus Janos 

Lauran Marin Florin 

Marinescu Dumitru 

Mureșan Cosmin 

Pop Romeo Paulin 

Pop Călin Dumitru 

Rațiu Adrian 

Săsăran Ana 

Somcutean Marinica 

Presedintele da citire convocatorului si supune la vot ordinea de zi.  

Vot: unanimitate pentru 

Secretarul supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 

Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 1 cu privire la aprobarea  cheltuielilor necesare pentru sărbătorirea Zilei Naționale 

a României, precum și pentru achiziționarea pachetelor cadou ce se vor acorda cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă 2016. 

Primar:Consilierii din mandatele trecute stiu ca se acordau pachete cadou din partea Consiliului 

Local in parteneriat cu Primaria Tautii Magheraus, Liceul Tehnologic Traian Vuia si Casa 



Oraseneasca de Cultura. In 30.11 si 01.12.2016 copiii sunt liberi si vor avea loc activitati diverse 

in incinta Casei de cultura, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. 

Vot: unanimitate pentru 

Proiect 2 cu privire la aprobarea cheltuielilor necesare participării grupului de majorete 

„Stibina” la concursul internațional al dansului și coregrafiei „Arlechin”  ce va avea loc în 

perioada 18-20 noiembrie 2016  la Botoșani 
Primar:Doresc sa le felicitam in mod public.Majoretele noastre au luat locul I pe tara.Sunt 

campioane nationale.Pentru a participa la concursul international au nevoie de sustinere 

financiara pentru acoperirea cheltuielilor.Au contribuit si parintii. 

Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 3 cu privire la aprobarea achiziționării a  3000 buc. steaguri tricolore. 

Dlor  colegi e un proiect istoric.Tot cer oamenii drapele in preajma Zilei Nationale a Romaniei.In 

fiecare tara oamenii isi pun drapele, inclusive la bloc.Am propus achizitionarea a 3600 

drapele.Putem sa le oferim gratuit  sau contra cost. 

Consilieri: Gratuit 

Au loc discutii pe tema pret, dimensiuni etc. 

Ispasoiu: Propun sa se cumpere 

Primar:Exista riscul sa cumpere 100 de persoane si restul nu.Sunt banii Consiliuluil Local, avem 

mandria sa le oferim gratuit.Care vrea il ia pe chitanta. 

Marinescu: Nu le putem comercializa. 

Se supune la vot prima varianta, distribuirea gratuita a 3600 drapele. 

Vot: 14 pentru 

         1 abtinere Ispasoiu Pompiliu 

 

 Proiect 4 cu privire la aprobarea participării unei delegații a Liceului Tehnologic „Traian 

Vuia” la Gimnaziul Evanghelic Petofi din orașul Aszod 

Vom extrapola infratirile la scoala si religie.Prima deplasare s-a facut, e mentionat in HCL de 

infratire.Au fost 3 profesori, ceilalti au suportat cheltuielile cu masa si cazarea, liceul cu 

transport si diurna. 

In ianuarie se va semna in sedinta festiva protocolul de infratire intre Liceul Taian Vuia si 

Gimnaziul Petofi. 

Vot: unanimitate pentru 

 

 Proiect 5 cu privire la desemnarea consilierilor locali care vor participa la adunarea 

sătească prilejuită de alegerea delegatului sătesc din localitatea Ulmoasa 
Adunarea va avea loc in 18.12.2016, dupa alegeri.In comisia de organizare este primarul, 

secretarul si ii propun pe Marinescu Dumitru, Bihari Iosif si Ratiu Adrian.Ultimii 2 sunt din zona 

si ii cunosc.Daca aveti alte propuneri, va rog. 

Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 6 cu privire la completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului Tăuții 

Măgherăuș. 

Primar:Am votat planul de dezvoltare, dar au aparut unele chestiuni. 



1.Centrul multifunctional Nistru- Centrul de afaceri e 90% liber.Camerele vor fi amenajate 

dormitoare pentru delegatii, pentru tabere de instruire si eliminam astfel cheltuielile cu cazarea.In 

partea de jos va fi o sala de conferinta si un oficiu pentru servirea mesei.Orice actiune a scolilor 

si gradinitelor poate avea loc acolo. 

2.Descarcare sit arheologic- stiti ca sunt probleme.Putem obtine bani europeni.Dupa decarcare 

putem relicita parcelele.Trebuie inclusa in planul de dezvoltare. 

3. Zoo Park Nistru 

Primarul explica in ce zona va fi amplasat parcul. 

Primar: Toata suprafata de 7 ha se poate amenaja.Nu implica costuri mari.Lacul Nistru va primi 

utilitate.Nu exista gradini zoologice in zona.Nistru e un cartier verde.Planul e foarte frumos.Va 

voi prezenta proiectul. 

Ispasoiu: Cu Centru Civic? 

Primar: Urmeaza. 

Ispasoiu: Se dau bani foarte multi bani pe proiecte si nu se face nimic. 

Primar: Se modifica titlul, de aceea v-am convocat. 

Ispasoiu:La Aedilis cati bani ati dat pentru Centru Civic? 

Primar: Nu s-au dat pentru ca proiectul a fost respins.Ati tot votat diverse cu Centru Civic  pentru 

ca trebuie sa ne conformam pentru aprobarea cererii. 

Vot: unanimitate pentru 

 

 

Proiect 7 cu privire la aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi al Orașului Tăuții 

Măgherăuș. 

Primar: Trebuie sa avem Registrul Spatiilor Verzi care vine in sinergie cu proiectul.Aprobarea 

Registrului se face prin HCL. 

Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 8 de hotărâre cu privire la aprobarea completării HCL 139 din 30.09.2016 

Primar:Tot legat de proiect, ne-a fost solicitat rezumatul aprobat prin HCL. 

 Vot: unanimitate pentru 

 

Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

Presedinte de sedinta                                                 Secretar 

Bonti Iosif                                                              Bindila Calin Ioan 

 

 

                                                                                       

                                                                                       Intocmit  

                                                                                       Ster Georgeta                       

 

 



 


