ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI
TAUTII-MAGHERAUS

PROCES VERBAL
Sedinta extraordinara din 17.02.2018

Incheiat azi, 17.02.2018, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local TautiiMagheraus, convocata de primar.
Presedinte de sedinta este domnul Ispasoiu Pompiliu.
La sedinta participa domnul primar Anton Ardelean si secretarul orasului, domnul Bindila
Calin Ioan.
Sunt prezenti 13 consilieri.

Primar: Dragi colegi, imi cer scuze ca am convocat asa, de indata, sedinta, era un
termen de decadere pana luni, dar am zis sa convocam colegii pentru sambata, nu am urmarit
cu atentie, dar 17 februarie este termenul pentru autoritatile locale de aprobare a bugetului.
Votati un buget de functionare pana cand Consiliul Judetean ne da sumele. Vom mai vota
buget pe 2018 dupa primirea sumelor. Termenele sunt diferite pentru locale, judetene, cred ca
martie va fi final. Sa tineti cont de un lucru: in OUG emisa in decembrie se spune ca
ordonatorii de credite au obligatia sa reduca cu 10% cheltuielile fata de 2017. Obligatie!
Bugetul s-a facut cu reducerea cheltuielilor, o sa vedeti crestere dar asta pentru ca ne intra
sume , fonduri europene, MDRAP. Ati votat lista de investitii, o sa o vedeti acum. Ca sa nu o
lungesc, dle. presedinte, cand imi dati voie, voi fi sintetic, avem veniturile, cheltuielile pe
capitole, investitiile, mai putine decat ati votat. La scoala salariile le-au trecut la Inspectorat,
dar cele cu functionarea le-am pus, nu putem lasa fara gaz, electricitate, apa, plus naveta si
cheltuielile materiale.
Presedinte: Avem un singur proiect pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind
aprobarea bugetului local al Orasului Tautii Magheraus pe anul 2018.
Presedintele supune la vot ordinea de zi.
Vot: unanimitate pentru
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Vot: unanimitate pentru

Presedinte: Dau cuvantul domnului primar.
Primar: O sa vorbesc sintetic, cu rugamintea sa ma intrebati.
Se prezinta veniturile curente comparativ cu anul 2017.
Primar: Veniturile proprii sunt mai mari decat in 2017 (avem locuitori, case noi), nu
pentru ca am marit impozitele, cetatenii sunt multumiti, dar sunt suparati ca s-a marit
salubrizarea. La alte venituri, avem inclusiv veniturile provenite din vanzarea concesiunilor.
Apoi, fondurile de la UE pentru Centrul Civic, gradinita, cresa, proiectul integrat, speram sa le
primim ca sa le putem face.
Dl. primar prezinta componenta cheltuielilor.
Dl. Primar prezinta lista de investitii.
Primar: Fosta politie, vom muta contabilitatea, urbanismul, o sa fie sali apoi pentru
comisii. La sediul nou de politie am rezolvat cu fibra optica. Cresa cu 60 de locuri este pe
PNDL si fonduri europene, reabilitarea unor spatii pentru invatamant (ISU). Scoala Busag am
pus si anul trecut, daca o sa avem bani o facem, nu vreau sa ne trezim ca se prabuseste, dar nu
este o urgenta. Mai avem proiectul integrat, gradinita. La Cultura, avem anul centenar,
fanfara. La biserici, daca nu sunteti de acord cu suma alocata religiei, spuneti.
Dl. primar prezinta problemele bisericilor, unde e mai mare nevoie (biserica Nasterea
Sf. Ioan Botezatorul, Merisor, Magheraus)
Primar: Am pus o suma pentru alte biserici, d-voastra decideti daca o dam, trebuie sa
fim corecti.
Dl. Viceprimar prezinta problema cimitir Baita.
Viceprimar.: sa se dea la toata lumea, altfel nu e corect.
Bihari I.: daca dam, sa dam la toata lumea.
Primar: sunteti de acord sa dam suma respectiva pentru biserica din deal?
Campan C.: sunt de acord sa impartim frateste.
Viceprimar: sa dam acum mai mult la cei care au nevoie mai mare.
Bihari I.: sa dam si in Nistru ceva, ca nu prea i-am ajutat.
Primar: impartim suma acum?
Raspuns: da
Se face impartirea sumei pe biserici.
Pop R.: nu vreau sa sar calul, dar e greu...
Viceprimar: Bozanta , Merisor si Tautii de Jos chiar au nevoie, sunt in constructie.
Sasaran A.: la Tautii de Jos cad peretii.
Viceprimar: consiliul parohial stabileste prioritatile, unde sa dea banii.

Campan C.: banii strict pentru proiectul de renovare a bisericii la Tautii de Jos, si doar
pe facturi.
Primar: se dau banii, dar numai pentru lucrari de consolidare. Raman banii la Tautii de
Jos pentru lucrari de consolidare biserica?
Raspuns: da.
Dl. Primar prezinta restul investitiilor .
Primar: Sala de sport, e nevoie. Locurile de joaca, sunt 5 la numar. Sunteti de acord sa
facem teren de sport la Bozanta Mare, langa gradinita, in curtea scolii? E pacat sa nu aiba si
Bozanta, restul au.
Consilierii sunt de acord.
Primar: baza sportiva Baita...sunt ale noastre, au intabulare, modernizam cladirile si
ne apucam de teren, reamenajare tribune, imprejmuire, vestiare. Cladirea Dumitru, daca
putem o modernizam pentru noi, politia locala, ISU.
Dl. Primar prezinta restul investitiilor. Atrage atentia asupra digurilor, Baita si Nistru.
Primar: puntea pietonala in Busag este necesara, anul acesta trebuie facuta. Situl
arheologic, facem pe fonduri europene. In mare, cam astea se fac, pe cartiere, in limita
posibilitatilor.
Campan C.: sa aveti in vedere str. 61, 5 lampi iluminat public si reabilitare str. 62.

Vot: unanimitate pentru.
Presedintele declara sedinta inchisa.
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