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Sedinta ordinara din 28.06.2017 

Incheiat azi 28.06.2017, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Tăuţii Măgherauş, convocată de 

primar. 

Presedinte de sedinta este dl Campan Cosmin Calin Toma. 

La şedintă participă : domnul primar ARDELEAN ANTON si secretarul orasului Bindila Calin Ioan. 

Primar: Domnule Președinte vă rog sa-mi permiteti introducerea pe ordinea de zi a cinci proiecte 

suplimentare: Delegatie Slovacia- I-am propus pe dl. Bihari Iosif ca reprezentant al Consiliului Local, dna 

Dobra Otilia, dra. Bihari Beata ca traducator engleza, translatorul de limba slovaca si dna Tamas Dorela 

din partea Liceului Tehnologic ”Traian Vuia”; Delegatie Tuchow, Polonia- 7 persoane; Naveta 

profesorilor; Incetare concesiune; Cofinantare proiect Eurobalades. 

Orice proiect din  cu finantare europeana ne ajuta.Proiectul pentru Centrul Civic, cu o valoare de 

aproximativ de 2 mil. de euro a obtinut un punctaj bun.Au mai solicitat cateva documente pe care sper sa 

reusim sa le transmitem la timp.Mai avem un proiect finantat prin programul Europa pentru Cetateni.  

Domnule presedinte va rog sa preluati conducerea.  

Presedintele face prezenta.  

Sunt prezenti 13 consilieri.  Lipsește dl. Marinescu Dumitru. 

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 ale sedintei anterioare. 

Vot: unanimitate pentru 

Presedinte: Vom incepe cu domnii din sala. 

1.  Cerere nr. 5276/07.06.2017 a SC Copper Powder cumpărare teren. 

Presedinte: Va rog sa va prezentati. 

Pop I.: Buna ziua.Dorim sa facem o instalatie de pulbere de cupru pe baza de electroliza.(explica 

procesul tehnologic). 

Primar: Dlor colegi, data trecuta, nu am fost informati corect.Oricum trebuie sa primeasca avizul de la 

Agentia pentru  Protectia Mediului.Pe 15 ari de teren ar realiza o investitie de de 450 mii euro si 50 de 

locuri de munca.Se angajeaza ca in 6 luni sa finalizeze investitia. Va rog sa fiti de acord sa initiem 

procedura legala. 

Butoi: Nu cred ca nu va polua deloc.Eu, ca ecologist, nu pot sa fiu de acord. 

Muresan: Eu vreau sa vad clar procesul tehnologic. Fiecare proces electrochimic e altceva. 

Au loc discutii in legatura cu diverse procese tehnologice. 

Primar: Daca vor castiga licitatia ne luam rezerva sa nu dam autorizatia de functionare fara avizul de 

la Agentia pentru  Protectia Mediului si toata documentatia.Doar cu respectarea acestor conditii se va 

semna contractul. 

Vot: 12 pentru 

         1 abtinere – Butoi Viorel 



2. Varga Adriana 

Primar: Banuiesc ca dna Ana Varga a cerut concesionarea unui teren care se afla in fata casei ei. 

Dl. Primar explica consilierilor situatia conflictuala intre vecini din cauza terenului. 

Primar: Propun sa iasa in teren comisiile 1 si 3, dupa ce topograful le va prezenta planul de 

situatie si ulterior sa decideti daca terenul poate fi concesionat sau nu. 

 

1. Proiect  1 privind aprobarea atribuirii obiectivului „Capelă mortuară” din localitatea 

Bușag către Parohia Ortodoxă Bușag. 

Comisiile: Aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 2 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Podeț nr. 1, str. 93 – 

Valea Roșie, Băița”. 

           Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 3  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare 

bază sportivă cu tribune, vestiare și dotări în localitatea Băița, str.83, nr. 58, în orașul Tăuții 

Măgherăuș”. 

Comisiile: Aviz favorabil 

Butoi: Exista o firma care se ocupa? 

Primar: Asteptam sa vedem ce proiecte se aproba prin MDRAP si dupa aceea toate merg la licitatie. 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 4 privind decontarea din bugetul local al orașului pentru anul 2017 a cheltuielilor efectuate 

cu ocazia desfășurării evenimentelor prilejuite de Sărbătoarea Orașului Tăuții Măgherăuș. 

Gaie: Dle primar, trebuie sa va transmit ca Ansamblul Malinul si parintii copiilor sunt nemultumiti de 

modul in care au fost tratati in Casa de Cultura. 

Au loc discutii despre modul de organizare al evenimentului. 

Primar: Am incercat sa facem, cu bani putini, o mica sarbatoare.Am considerat ca trebuie sa prezentam 

folclorul nostru.Comisia 2 decideti cum facem.Spuneti-mi acum cum ne organizam pentru 8 septembrie. 

Consilieri: Trebuie muzica populara. 

Comisiile: Aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 5 privind aprobarea întocmirii amenajamentelor pastorale pentru pășunile aparținând 

domeniului privat al UAT Tăuții Măgherăuș. 

Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 6 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de 

călători pe raza orașului Tăuții Măgherăuș și traseul Tăuții Măgherăuș începând cu data de 01 iulie 

2017. 

Pop. C.: Am inteles ca nu prea avem de ales. 

Primar: Mi-au zis ca nu maresc tarifele pe Tautii Magheraus, dar sa le dam noi diferenta.Nu avem alta 

varianta. 

Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 



Proiect 7 privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru vizita unei delegații de 20 de persoane de 

la Școala Gimnazială din localitatea Jurilovca, în cadrul proiectului de parteneriat educațional 

„Caruselul prieteniei”. 

Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 8 privind privind aprobarea  studiului de oportunitate și a documentatiei de atribuire 

pentru concesionarea prin licitație publică  a unui teren in suprafata de 500 mp din proprietatea 

privata a orasului. 

Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 9 privind aprobarea participării d-lui  Anton Ardelean primarul orașului Tăuții Măgherăuș 

la manifestările care vor avea loc în localitatea Dax (Franța) în cadrul proiectului Eurobalades. 

Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 10 privind desemnarea d-lui Pop Romeo Paulin ca observator în comisia  de concurs pentru 

ocuparea funcției de director  la unitatea de învățământ  Liceul Tehnologic „ Traian Vuia” Tautii 

Magherăuş. 

Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 11 cu privire la  aprobarea propunerii de prima inscriere a unui teren din proprietatea 

privată a oraşului Tăuţii Măgherăuş str 1 nr. 183- Dispensar Uman și  întocmirea unui raport de 

evaluare.  

Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

 

1. Proiect suplimentar 1 privind aprobarea participării unei delegații din partea orasului 

Tautii Magheraus la zilele orașului Tisovec, în perioada 29.06 – 02.07.2017. 

Vot: unanimitate pentru 

2. Proiect suplimentar 2 privind aprobarea  participării unei delegații din partea orasului 

Tautii Magheraus la ce-a doua ediție a festivalului vinului „Tuchovinifest”, ce va avea loc în 

perioada  4-7 august 2017 în localitatea Tuchow ( Polonia). 

Vot: unanimitate pentru 

3. Proiect suplimentar 3 privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti  aferente  personalului 

didactic din cadrul Liceului „Traian Vuia” Tautii Magheraus, care au solicitat decontarea 

cheltuielilor de deplasare pentru luna mai 2017. 

Vot: unanimitate pentru 

4. Proiect suplimentar 4 privind încetarea contractului de concesiune nr. 25/30.08.2007 la 

cererea concesionarului Roman Romulus Ștefan. 

Vot: unanimitate pentru 

5. Proiect suplimentar 5 privind alocarea de la bugetul local pe anul 2017 a unor fonduri 

pentru asigurarea cofinanțării proiectului Eurobalades. 

            Vot: unanimitate pentru 

 



Diverse 

 

1. Cerere nr. 5463/12.06.2017 a d-nei Barkoczi Elisabeta concesionare teren. 

Primar: Comisiile se vor deplasa in teren dupa ce primesc planul de situatie. 

2. Cerere nr. 6041/27.06.2017 a Universal Alloy Corporation cumpărare teren. 

3. Cerere nr.  5235/07.06.2017 a d-lui Mezei Nicolae-Daniel concesionare teren. 

Primar:Va rog sa corelati  cele 2 cereri.Pentru ambele se va demara procedura legala de licitatie. 

4. Cerere nr. 5048/30.05.2017 a d-nei Lăpușan Alexandra concesionare teren. 

5. Primar: Comisiile se vor deplasa in teren dupa ce primesc planul de situatie. 

6. Cerere nr. 4952/26.05.2017 a d-nei Costea Dina concesionare teren. 

7. Primar: Comisiile se vor deplasa in teren dupa ce primesc planul de situatie. 

8. Cerere Cerere nr. 4636/17.05.2017 a d-lui Rogoz Violin concesionare teren 

La cererea dlui Violin va rog sa va amintiti ce ati votat cu parcul Hosteze.Consiliul Local a 

aprobat proiectul pentru drum si parcari.Pe langa dl. Violin era prevazut drum.El a luat o data 4 

ari.Acum vrea in spate, dar avem nevoie de acel teren.Terenul solicitat face parte din proiectul 

”Cai de acces si parcari- Parc Hosteze”. 

Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

Presedinte de sedinta                                                                        Secretar 

Campan Cosmin Calin  Toma                                                         Bindila Calin Ioan 
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