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Sedinta ordinara din 31.03.2017 

Incheiat azi 31.03.2017, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Tăuţii Măgherauş, convocată de 

primar. 

Presedinte de sedinta este dl Butoi Viorel. 

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

Primar: Domnilor colegi, pe langa ordinea de zi comunicata va rog sa acceptati introducerea pe ordinea de 

zi a proiectelor suplimentare.Este vorba despre: Cupa  Primaverii la fotbal, timp de zile. Vor participa 

echipe din toate localitatile orasului.La premiere e frumos sa fie prezenti si consilierii locali; dezlipirea 

terenului dintre Eaton si Autoland; radierea unei concesiuni, intocmirea documentatiei cadastrale pentru o 

strada, care va intra in proprietatea orasului Tautii Magherauș; salubrizare si deseuri pentru depozitul de 

la Farcasa, de la 01.08.2017. 

Dle presedinte aveti cuvantul.  

Presedintele face prezenta.  

Sunt prezenti 12 consilieri  si un delegat satesc.Lipsesc: Ivaisuc Romulus Janos, Campan Cosmin Calin 

Toma, Somcutean Marinica.  

Presedintele supune la vot ordinea de zi.  

Vot: unanimitate pentru 

Presedintele supune la vot ordinea de zi  suplimentara.  

Vot: unanimitate pentru 

 

1. Proiect 1  privind la aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor loturi de teren 

pentru construirea de locuinte si aprobarea  documentatiei de atribuire 

Comisiile: Aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru 

 

2. Proiect 2 privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Primariei Orasului Tautii 

Magherauş, în Aszod, Republica Ungaria, in vederea participarii la evenimentul prilejuit de 

Ziua Generatiilor 

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

3. Proiect 3 privind aprobarea metodologiei privind calculul pretului de referinta al masei 

lemnoase pe picior, precum si calculul pretului de pornire in licitatie sau vanzare directa al 

masei lemnoase fasonate in functie de specie si sortiment 

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

4. Proiect 4 privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti  aferente  personalului didactic din 

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

de deplasare pentru luna februarie 2017 

Comisiile: Aviz favorabil 



            Vot: unanimitate pentru 

 

5. Proiect 5 cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune nr. 123/07.06.2010  la 

cererea concesionarului Rogoz Ionela Ancuta 

           Comisiile: Aviz favorabil 

           Vot: unanimitate pentru 

 

6. Proiect 6 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru modernizarea 

Căminului Cultural Merisor-Tăuţii Măgherăuş  

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

7. Proiect 7 privind modificarea HCL nr. 191/2016 prin inlocuirea unui membru al delegatiei 

participante la intalnirea finala din cadrul proiectului Eurobalades 

           Comisiile: Aviz favorabil 

           Vot: unanimitate pentru 

 

8. Proiect 8 privind repartizarea unui spaţiu pentru a fi amenajat si dotat în vederea utilizarii 

ca  locuinţă socială dnei Gherman Vasilica 

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

9. Proiect 9 cu privire la  realizarea unor operatiuni de dezlipire a unui teren din proprietatea 

privata a orasului  

            Comisiile: Aviz favorabil 

           Vot: unanimitate pentru 

 

10. Proiect 10 privind aprobarea  studiului de oportunitate, a raportului de evaluare și a 

documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică  a unui teren in 

suprafata de 2964 mp din proprietatea privata a orasului. 

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

11. Proiect 11 privind aprobarea  studiului de oportunitate, a raportului de evaluare și a 

documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică  a unui teren in 

suprafata de 155 mp din proprietatea privata a orasului. 

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

12. Proiect 12 privind aprobarea corectarii erorii materiale din anexa I la HCL 182/2016 

referitoare la taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea 

activitatii de alimentatie publica 

Ratiu: Cui a platit i se restituie banii? 

Primar:Da, se face storno sau compensare. 

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

13. Proiect 14 privind aprobarea achizitionarii si instalarii de sisteme de supraveghere pentru 

urmatoarele obiective:Valea Baita. Valea Nistru si Valea Rosie 

            Comisiile: Aviz favorabil 

             Vot: unanimitate pentru 



 

14. Proiect 15 privind aprobarea  studiului de oportunitate, a raportului de evaluare și a 

documentatiei de atribuire pentru vanzarea prin licitație publică  a cladirii magazin 

alimentar si a terenului aferent, imobile situate in Baita, str. 73 

            Comisiile: Aviz favorabil 

             Vot: unanimitate pentru 

 

15. Proiect 16 privind aprobarea alocarii sumei de 1.500 lei pentru organizarea evenimentului 

prilejuit de Ziua Mondiala Romilor 

            Comisiile: Aviz favorabil 

             Vot: unanimitate pentru 

 

16. Proiect 17 privind aprobarea documentatiei de prima inscriere in Cartea Funciara a 

imobilului cladire Dispensar Uman Tautii Magheraus 

            Comisiile: Aviz favorabil 

             Vot: unanimitate pentru 

 

17. Proiect 18 privind aprobarea initierii unui studiu de prefezabilitate pentru proiectul Zoo 

Park Nistru 

            Comisiile: Aviz favorabil 

             Vot: unanimitate pentru 

1. Proiect suplimentar cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2017 a sumei 

de 10.000 lei necesare pentru organizarea Cupei Primăverii la fotbal. 

      Comisiile: Aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

2. Proiect suplimentar cu privire la  aprobarea dezlipirii unui teren din proprietatea privata a 

orasului Tăuții Măgherăuș și deschiderea de coli funciare în vederea concesionării. 

Comisiile: Aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

3. Proiect suplimentar privind aprobarea radierii contractelor de concesiune nr. 46 și 47 din 

02.07.2014 și a efectelor acestora. 

Comisiile: Aviz nefavorabil 

Marinescu:Vom crea un precedent periculos.Pe baza sentintelor date in speta avizul comisiei este 

nefavorabil. 

Primar: Omul ne-a dat in judecata si a pierdut. 

4. Proiect suplimentar privind aprobarea identificarii prin documentatie cadastrala a 

traseului strazii 12 din Tautii Magheraus in vederea preluarii in domeniul public al 

orasului. 

Comisiile: Aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

 

5. Proiect  suplimentar privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de 

Salubrizare      pentru  Judetul Maramures si  de adoptare a formei consolidate a acestuia. 

Comisiile: Aviz favorabil 



Vot: unanimitate pentru 

 

 

6.  Proiect suplimentar privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului avand ca 

obiect 

Delegarea   prin concesiune  a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de  

colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, 

partea de sud a judetului cuprinzand: 

 LOT 1 : Zona 1 Sirbi  si  LOT 2 : Zona 4 Targu Lapus   

              Comisiile: Aviz favorabil 

               Vot: unanimitate pentru 

 

 

Diverse 

1. Cerere Partidul Ecologist Roman – Ivaisuc Romulus Janos. 

Pop R.: In calitate de presedinte al comisiei de validare, nu am intrunit conditiile de cvorum, Campan 

Cosmin fiind absent. 

 

2. Strategia Miniera a Romaniei 2017-2035 

Comisiile au luat la cunostinta. 

 

Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

Presedinte de sedinta                                                 Secretar 

Butoi Viorel                                                             Bindila Calin Ioan 

 

 

                                                                                       

                                                                                            Intocmit  

                                                                                       Ster Georgeta                      

 

 


