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PROCES VERBAL 
Sedinta ordinara din 29.12.2016 

Incheiat azi 29.12.2016, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Tăuţii Măgherauş, 

convocată de primar. 

Presedinte de sedinta este dl Bihari Iosif. 

La şedintă participă :  domnul primar ARDELEAN ANTON si secretar oras Bindila Calin Ioan. 
Presedintele face prezenta.  
Sunt prezenti 14 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 
Mureșan Cosmin 
Pop Romeo Paulin 
Pop Călin Dumitru 
Rațiu Adrian 
Săsăran Ana 
Somcutean Marinica 
Lipseste dl. Marinescu Dumitru. 
Primar: Fata de convocator au mai aparut 2 proiecte de hotarare suplimentare- primul, cu privire 
la aprobarea cheltuielilor necesare participarii unei delegatii din orasul Aszod pentru incheierea 
unui protocol de colaborare intre Liceul Tehnologic Traian Vuia si Gimnaziul Evanghelic Petofi 
din orasul Aszod, Ungaria; al doilea, privind aprobarea participarii unei delegatii din partea 
orasului Tautii Magheraus la intalnirea finala din cadrul proiectului international Eurobalades, in 
luna mai 2017, in Italia si a sumelor necesare acestei participari. 
Este prezentat dl Lupse Alexandru, delegate satesc, ales la Ulmoasa. 
Presedintele supune la vot ordinea de zi.  

Vot: unanimitate pentru 

Presedintele supune la vot ordinea de zi  suplimentara.  

Vot: unanimitate pentru 

Secretarul supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 

Vot: unanimitate pentru 

Proiect 1 privind aprobarea  stabilirii unui număr maxim de 16 posturi de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap la nivelul Primăriei orașului Tăuții Măgherăuş 
pentru anul 2017 şi insusirea raportului privind  activitatea asistenților personali în anul 

2016.  
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 



Proiect  2 cu privire la aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi prestate de  
beneficiarii ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 și a criteriilor pentru acordarea  

ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2017 la nivelul orașului Tăuții Măgherăuș. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect  3 cu privire la privire la constatarea încetarii contractelor de concesiune nr. 6983 
din 13.11.2013 și nr.6984 din 13.11.2013 la cererea concesionarului KIRA NATALIA-
MARIA. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect 4 cu privire la modificarea Statutului si Regulamentului de organizare si 
functionare al Ocolului Silvic Ardud R.A.  
Primar: Cand expira contractul de administrare cu Ocolul Silvic, se va discuta renegocierea 
acestuia.Cand se face marcarea, in teren, este necesara prezenta unui consilier.Incalzirea 
scolilor si gradinitelor este costisitoare. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect 5 cu privire la aprobarea executiei bugetului local al orasului Tautii Magheraus la 
data de 14.12.2016 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect 6 privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate, a 
caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie pentru vânzarea prin licitatie publica a unui 
teren din proprietatea privata a orasului în vederea realizarii unui obiectiv industrial. 
Secretar: este vorba despre o intrare in legalitate prin licitatie. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect  suplimentar nr 1 cu privire la aprobarea cheltuielilor necesare participarii unei 
delegatii  din orasul Aszod pentru incheierea unui protocol de colaborare intre Liceul 
Tehnologic Traian Vuia si Gimnaziul Evanghelic Petofi din orasul Aszod, Ungaria 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect  suplimentar nr 2 privind aprobarea participarii unei delegatii din partea orasului 
Tautii Magheraus la intalnirea finala din cadrul proiectului international Eurobalades, in 
luna mai 2017, in Italia si a sumelor necesare acestei participari 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Diverse 

1. Cerere Svartcopf Iosif- perfectare vanzare-cumparare magazin alimentar Baita 

Cladirea va fi scoasa la licitatie si are posibilitatea de a participa la licitatie. 

2. SC Verdumex Cav s.r.l acord reabilitare drum de exploatare 

Pop Romeo: Drumurile sunt distruse datorita exploatarii cu masini grele. 

            Vot: unanimitate aviz nefavorabil. 

Presedintele declara sedinta inchisa. 

Presedinte de sedinta                                                 Secretar 

Bihari Iosif                                                              Bindila Calin Ioan 

                                                                                                                        

                                                                                                                         Intocmit  

                                                                                                                    Roman Georgeta                       



 

 
 


