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Sedinta extraordinara, de indata, 09.10.2017 

 

Incheiat azi, 09.10.2017, cu ocazia sedintei extraordinare, de indata, a Consiliului Local Tautii 

Magheraus, convocata de primar.  

Presedinte de sedinta este dl. Gaie Nicolae Marin. 

La sedinta participa dl. Primar Anton Ardelean. 

 

Primar: Buna ziua, v-am convocat azi pentru rezolvarea unor probleme, pe langa ordinea de zi, 

mai avem doua proiecte suplimentare: numarul 1 – privind alocarea din buget a unei sume pentru 

un sportiv din orasul nostru si numarul 2 – referitor la terenurile aferente strazilor 18, 19, 20 si 

21. Domnule presedinte aveti cuvantul. 

Presedintele face prezenta. Sunt prezenti 12 consilieri. Lipsesc Marinescu Dumitru (concediu) si 

delegatul satesc Lupse Alexandru. 

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

Vot: unanimitate pentru 

Presedintele da citire proiectelor suplimentare si supune la vot. 

Vot: unanimitate pentru 

Presedintele supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 

Vot: unanimitate pentru. 

 

1. Proiect privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare in vederea inscrierii in 

cartea funciara a dreptului de proprietate publica a Orasului Tautii Magheraus si 

administrarea Consiliului Local asupra terenurilor aferente strazii 28 si 31 din 

orasul Tautii Magheraus. 

Primar: este vorba de parcul Hosteze, acum ne obliga sa vedem daca accesul in parc e de pe drum 

public sau nu. Este vorba de intabularea drumurilor care asigura accesul in parc, de fapt, trebuie 

sa facem dovada ca se va merge in parc pe drum public. La 64 de criterii sunt 64 directii, si cer 

justificari pentru toate. O sa vedeti ce refuz avem acum pentru Centrul Civic. 

Vot: unanimitate pentru 

 

2. Proiect privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Parc de 

Relaxare si Agrement Hosteze, orasul Tautii Magheraus”   

Primar: S-a votat de multe ori, trebuie vazuti exact indicatorii economici si toate reglementarile 

inca o data. Care e valoarea indicatorilor daca s-a scos drumul, ei nu finanteaza si drumul. 

Vot: unanimitate pentru 

 



3. Proiect privind aprobarea actualizarii Strategiei de Dezvoltare Durabila, orasul 

Tautii Magheraus 

Primar: Votam din nou, cu noii indicatori ai parcului Hosteze.  

Vot: unanimitate pentru 

 

Suplimentar 1: Proiect privind aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2017 a 

sumei 6260 lei necesare pentru pregatire (antrenament) si participarea la competitii a d-lui 

Jurje Alexandru Ionut. 

Dl. Primar citeste cererea din partea dlui. Jurje Alexandru, in care sunt detaliate materialele 

necesare si costurile pe care le implica pregatirea si participarea la un concurs care va avea loc in 

perioada 9-10 decembrie, la Suceava. Total costuri: 6260 lei.  

Primar: Cere toate astea ca sa se prezinte cu ele la concurs, i-am explicat ca nu se poate aproba 

fara hotarare a Consiliului Local.  

Ispasoiu P.: Suma nu e gaura in cer, dar nu se gasesc in magazine produse la preturi asa de mari, 

de exemplu, prosop la 180 lei, maieu la 130 lei, etc. 

Primar: D-voastra stiti ce prosoape au sportivii? Nu din astea cum avem noi. 

Pop R.: Dle. Ispasoiu, du-te, de exmplu in Gold Plaza la Intersport si intereseaza-te sa vezi ce 

preturi sunt. 

Gaie N.: Echipamentul sportiv de performanta costa.  

Primar: El o sa aduca chitante pentru tot, plus ca le si personalizeaza. 

Bihari I.: Este un sportiv din Baita, Bito, care a luat locul I la maraton 170 km, pe tara. 

Primar: Eu acum aud de Bito, ma bucur, n-am auzit pana acum. 

Vot: unanimitate pentru 

 

Suplimentar 2: Proiect privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare in 

vederea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate publica al Orasului Tautii 

Magheraus si administrarea Consiliului Local asupra terenurilor aferente strazilor 18, 19, 

20 si 21 din orasul Tautii Magheraus.     
Primar: E vorba de strazile de la Crainic, Motogna, strada care merge pe langa Primarie. Ne-au 

spus ca am trimis tot, dar nu am trimis si intabularea lor pe Consiliul Local. Domeniul public e 

intabulat dar nu e intabulata strada si inca nu a intrat in CTE proiectul. Nu cumva banii sa fie 

deturnati si folositi pentru strada 50 (de exemplu). S-ar putea sa fie tarziu, s-ar putea sa fie bine. 

De zece ori a trecut prin mana lor, la patru directii a fost bine si acum, la a cincea, directia 

juridica, a gasit ca strazile nu sunt intabulate.  

Vot: unanimitate pentru. 

Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta,     Secretar, 

Gaie Nicolae Marin      Bindila Calin Ioan 

 

 

    

        Intocmit, 

        Motica Elena Ioana 


