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PROCES VERBAL 

Sedinta extraordinara din 24.11.2017 

Incheiat azi 24.11.2017, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Tăuţii 

Măgherauş, convocată de primar. 

Presedinte de sedinta este dl Gaie Nicolae Marin. 

La şedintă participă :  domnul primar Ardelean Anton si secretarul orasului, domnul 
Bindila Calin Ioan 
Primar: Buna ziua.V-am convocat in sedinta extraordinara deoarece am aflat ca am fost 

selectat in delegatia Consiliului Judetean care se va deplasa la Bruxelles si Londra. 

Va rog sa fiti prezenti  la activitatile prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei. La ora 10 se 

pleaca din fata primariei. 

Va rog sa  aprobati suplimentarea ordinii de zi cu un proiect.Este vorba de modificarile 

din statul de functii. 

Presedintele face prezenta.  
Sunt prezenti 13 consilieri si delegatul satesc. 
Presedintele da citire convocatorului si 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 

1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare pe anul 
2018 
Vot: unanimitate pentru 

2. Proiect de hotarare 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 2018 la nivelul orașului Tăuții Măgherăuș 

Vot: unanimitate pentru 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea  stabilirii unui număr maxim de 25 

posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap la nivelul  
Primăriei orașului Tăuții Măgherăuş pentru anul 2018 
Primar: Anul trecut ati aprobat 20 de locuri.Pentru anul 2018 am propus 25, 
pentru ca sunt in asteptare multi. 



Vot: unanimitate pentru 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor facilităţi la 

transportul local de persoane prin curse regulate, efectuat cu mijloacele 

de transport aparţinând SC URBIS S.A., anumitor categorii de persoane 

domiciliate în Orasul Tautii Magheraus începând cu 1 ianuarie 2018  

Vot: unanimitate pentru 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului organizarii Reţelei 

Scolare a unitatilor de învaţamânt preuniversitar din orasul Tautii 

Magherauş pentru anul scolar 2018-2019. 

Primar:Consiliul de Administratie a propus o clasa profesionala cu sistem 

dual.Fabricile sustin o parte, statul alta.Prin Inspectorat se dau bani pentru 

profesori.E normal sa faci o scoala profesionala daca invatamantul obligatoriu 

este de 10 clase si sa ai posibilitatea sa obtii o diploma in domeniul 

electrotehnic.Avantajul e ca se face contract intre elev si fabrica, iar cand 

termina scoala, elevul are asigurat un loc de munca. 

Campan:Mai este o modificare.A fost anulata cls. a cincea de la Nistru, 

deoarece sunt f. putini elevi.Acestia vor veni la Tautii Magheraus. 

Vot: unanimitate pentru 
6. Proiect de hotarare privind suplimentarea fondurilor alocate pentru 

manifestarile ocazionate de Ziua Nationala a Romaniei. 
Vot: unanimitate pentru 

7. Proiect de hotărâre cu privire  la  aprobarea participării dlui  Anton 
Ardelean primarul orașului Tăuții Măgherăuș la manifestările prilejuite 
de Ziua Națională a României, care vor avea loc la Bruxelles și Londra. 
Vot: unanimitate pentru 

8. Proiect privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş 
pe anul 2017. 
Vot: unanimitate pentru 

9. Proiect de hotarare  privind  aprobarea efectuării demersurilor necesare 
pentru înscrierea in CF a dreptului de proprietate privata a Orașului 
Tăuții Măgherăuș asupra unor terenuri. 

               Vot:unanimitate pentru 
10. Proiect de hotarare  cu privire la modificarea  HCL nr. 177/2013 cu 

privire la aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului si a serviciului din subordinea Consiliului 
Local Tautii Magheraus 
Vot:unanimitate pentru 
 

Diverse 
1. Tamas Ioan- cerere schimb terenuri 
Vot:unanimitate pentru 
2. Cerere Electroparts 
Primar:Noi am cheltuit cu banda de decelerare, dar nu ne-am obligat la alte cheltuieli.Sa 
respecte clauzele contractului.Consiliul Local nu are obligatii financiare. 



Vot:unanimitate pentru 
3. Cerere Tauti Iuga 
Primarul explica locatia terenului pentru care propune demararea lucrarilor topo-
cadastrale necesare. 
Vot:unanimitate pentru 
 
Presedintele declara sedinta inchisa. 
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