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Sedinta extraordinara din 07.09.2017 

Incheiat azi 07.09.2017, 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 Doamna director a Liceului Tehnologic „Traian 

Vuia”, Ofrim Loredana Cornelia. 

Primar: Azi vom primi delegaţiile. Să nu uitaţi pentru mâine să fiţi prezenţi la evenimentul „Împreună 

promovăm toleranţa şi combatem euroscepticismul.”Mâine va avea loc si inaugurarea liceului. 

Primarul face o scurtă descriere a programului evenimentului.  

Presedintele face prezenta.  

Sunt prezenti 11 consilieri si delegatul satesc.Lipsesc: Butoi Viorel, Campan Cosmin Calin Toma si Pop 

Calin Dumitru. 

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

Vot: unanimitate pentru 

Presedintele supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 

Vot: unanimitate pentru 

Primar: Doresc să o felicit pe doamna director. Am fost în comisia de concurs pentru ocuparea acestui 

post. Examenul a fost greu, Doamna director a ocupat locul 2 pe judeţ, înaintea directorilor consacraţi.  

 Mandatul de 4 ani este o provocare . Toţi absolvenţii din anii trecuţi şi-au găsit un loc de muncă. 

Noi ne dorim o şcoală profesională specializată pe profilele fabricilor locale, dar din păcate încă nu avem 

cadrul legislativ.  

 Să dăm cuvântul doamnei director. 

Director: Bine v-am găsit. Este o onoare pentru mine să fiu aici. Sunt directorul liceului din 09 ianuarie 

2017, însă nu sunt străină de activitatea şcolii, deoarece lucrez aici de 16 ani şi am o vechime de 20 de ani 

în învăţământ.  

Raportul meu are 70 de pagini, voi spicui esenţialul şi am să las un exemplar pentru dumneavoastră. 

Mulţumesc pentru sprijin în activităţiile cu copiii şi la modernizarea liceului.  

În anul şcolar 2016 – 2017 am avut 685 de elevi dintre care 105 la liceu. Copiii au avut rezultate 

bune.Consider important faptul că toţi cei care au absolvit liceul şi-au găsit un loc de muncă. Avem unul 

dintre cele mai dotate licee. Din acest an am renunţat la structura Bozânta şi Băiţa, deoarece nu e normal 

să existe clase simultane.  

 Tăuţii Magheraus este foarte aproape de Baia Mare şi mulţi părinţi îşi duc acolo copiii. Mi se pare 

oportun să avem o grădiniţă cu program prelungit şi un program şcoală după şcoală, chiar şi o creşă. 

Având în vedere că s-a eliberat o parte a cladirii, am putea încerca deja din semestrul 2.  Avem spaţiul, 

dar ne-am lovit de obstacole din partea DSP –ului, fiindcă există standarde şi exigente care trebuie 

respectate. Trebuie să găsim o modalitate cu sprijinul dvs. şi al asociaţiei de părinţi. 



Gaie: Ce fel de standarde trebuie să respecte? 

Primar: Noi avem pătuţuri, am identificat un furnizor de servicii de catering şi am avut chiar o tentativă 

de încercare, dar am fost reclamaţi că nu asigurăm condiţii. Grădiniţa trebuie împrejmuită. Trebuie sa 

avem asistent medical angajat. Va trebui să angajăm prin S.C. PRIMA TAUTI S.R.L., pentru ca neavand 

structura şi posturi, Inspectoratul Scolar refuză sa angajeze. Am purtat discuţii cu firmele din zona 

aeroportului şi toţi sunt de acord să modifice programul de lucru al părinţilor care au copii. Aceştia îi duc 

în Baia Mare, pentru ca nu au ce face, daca noi nu avem în Tăuţii program prelungit. Autobuzele vin cu 

părinţii şi copiii, lasă copiii la program şi după aceea pleacă la muncă. După terminarea programului de 

lucru, autobuzele se intorc cu parintii şi iau copiii. Într-o şedinţă viitoare vă voi prezenta toate cerinţele pe 

care trebuie să le îndeplineasca o gradinita cu program prelungit. 

Director: Prioritar ar fi să împrejmuim liceul, deoarece situarea acestuia in apropierea drumului european 

constituie un pericol  pentru elevi.  

Au loc discuţii despre ce se întâmplă în pauze, despre faptul că accesul persoanelor străine este interzis în 

curtea liceului şi despre pericolele la care sunt expuşi copiii.  

Primar: Putem automatiza poarta. Maşinile grele vor merge pe celălalt drum.  

 Dl. primar ii spune Doamnei director că după mandatul de 4 ani va trebui să facă bilanţul si să 

cuantifice rezultatele muncii. 

Director: Progresul nu înseamnă doar rezultatele de la examenul de bacalaureat.  

Viceprimar: Totuşi ne-ar încânta ca din 15 elevi să promoveze bacalaureatul 13, deoarece condiţiile pe 

care le oferă primăria sunt optime. Trebuie să aduceţi învăţământul tăuţean pe linia de plutire.  

Director: Liceul e a sasea parte, nu pot fi evaluată doar după rezultatele acestuia. 

Vice: Oamenii ne judecă dupa rezultatele de la examenele de capacitate si bacalaureat.  

Bihari: Cetăţenii pun problema aşa: De ce investiţi daca doar 2 au promovat examenul? 

Pop R: Încercaţi să fidelizaţi cadrele didactice, fiica mea a avut 4 profesori de lb romana până în clasa a 

opta. Au loc discuţii pe această temă şi directorul oferă explicaţii.  

Ispăşoiu: Sistemul de învăţământ e la pământ.  

Preşedinte: Vă mulţumim, intrăm pe ordinea de zi.  

 

 

Proiect 1  privind privind aprobarea a indicatorilor tehnico–economici si valoarea investitiei 

aferente proiectului „Modernizare strazi orasul Tautii Magheraus Lot 1 ” 

Primar: Când am votat indicatorii pentru Lotul 1, am votat şi pentru Lotul 2. Ministerul ne-a solicitat 

HCL –uri separate.  

Vot:unanimitate pentru 

 

Proiect 2 privind aprobarea a indicatorilor tehnico–economici si valoarea investitiei aferente 

proiectului „Modernizare strazi orasul Tautii Magheraus Lot 2 ” 

Vot:unanimitate pentru 

 

Proiect 3 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Primul 

ghiozdan” 

Primar: Deja am primit 54 de ghiozdane dotate. Acestea sunt doar pentru clasa 0.  

Vot:unanimitate pentru 

 



Proiect 4 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Liceul Tehnologic „Traian Vuia”  

din orașul Tăuții Măgherăuș și Liceul Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika din orasul 

Tuchow (Polonia) 

Primar: Pe modelul protocolului incheiat cu Gimnaziul din Aszod, deoarece dorim să intensificăm 

colaborarea dintre şcoli.  

Vot:unanimitate pentru 

 

Proiect 1 suplimentar  privind aprobarea  programului şi a cheltuielilor necesare pentru 

organizarea manifestarilor prilejuite de evenimentul ”Impreuna promovam toleranta si combatem 

euroscepticismul” 

Şomcutean: Când se fac trotuarele? 

Primar: Avem HCL pentru trotuare, dar nu e gata recepţia la drumul european, deoarece este încă în 

garanţie, constructorul nu a terminat şanţurile, trotuarele etc. Noi nu le putem face cât drumul e în 

garanţie. 

Vot:unanimitate pentru 

 

Proiect 2 suplimentar privind desemnarea a trei reprezentanti din partea Consiliului Local Tăuţii 

Măgherăuş  în Consiliul de administratie al Liceului „Traian Vuia” Tauţii Măgherăuş 

Primar: Propun să-i păstrăm pe membrii care au fost. 

Vot:unanimitate pentru 

 

Proiect 3 privind  retrimestrializarea sumelor defalcate din taxa pe valaoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate pentru plata salariilor, sporurilor, in  

demnizațiilor și altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege 

Vot:unanimitate pentru 

 

Proiect 4 suplimentar privind demararea procedurilor in vederea identificarii unui teren 

Vot:unanimitate pentru 

Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

Presedinte de sedinta                                                 Secretar 

Gaie Nicolae Marin                                                   Bindila Calin Ioan 

 

 

                                                                                       Intocmit  

                                                                                       Ster Georgeta                       

 

 

 

 


