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PROCES VERBAL 
Sedinta ordinară din 24.04.2019 

             Incheiat azi 24.04.2019, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Tautii 

Magheraus, convocata de primar. 

             La sedinta participa: domnul primar Ardelean Anton, secretarul orasului, domnul 

Bindila Calin Ioan, dl. Petrule Cristian, dl. Leb G. si dl. Tocaciu D. 

Presedinte de sedinta este dna Sasaran Ana. 

Primar: Buna ziua! Retrag proiectul nr. 24 de pe ordinea de zi. As dori sa supun atentiei 

Dvs. si proiectele suplimentare:  

1. Proiect privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

lucrările  ”PODEȚ DALAT DIN BETON PESTE VALEA ROȘIE ÎN 

LOCALITATEA BĂIȚA-PODEȚ VALEA RACULUI 3”. 

Primar: Podul e subred. Daca se intampla ceva riscam ca familiile care locuiesc in 
zona sa ramana blocate acolo.  

2. Proiect privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția 
produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local. 
Primar: Este vorba despre programul laptele si cornul. Nu ne asumam, sa se 
ocupe Consiliul Judetean, ca pana acum. 

 
3. Proiect privind însuşirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii 

prin incredintare directa către Kosa Ciprian a terenului in suprafaţă 266  

mp, situat in Tautii Magheraus , identificat prin nr. cadastral 58978 din CF 

58978, aflat in proprietatea privata a orasului,  în vederea extinderii 

constructiilor. 

Primar: In legatura cu acest acest teren v-ati exprimat deja acordul de principiu. 

4. Proiect privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de 

oportunitate, a caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie pentru vânzarea 

prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a orasului. 

Primar: Este vorba despre terenul situat langa viitorul parc Hosteze. Are acces 

din drum, nu se poate incredinta direct, va fi vandut la licitatie publica.  

Presedintele face prezenta. Sunt prezenti 12 consilieri si delegatul satesc. Lipseste dl. 

Ratiu Adrian. 

Presedintele supune la vot ordinea de zi cu precizarea ca proiectul 24 este retras.  



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 

Presedinte: Avand in vedere ca in sala sunt prezente alte persoane ii invitam sa ia 
cuvantul. 
Petrule C.: Sunt aici pentru a va prezenta  problemele pe care le avem cu dna Romelia, 
care ne adreseaza injurii mie si vecinilor mei. 
Primar: Am mai discutat aceasta problema in plenul Consiliului Local cel putin de 2 ori. 
Consilierii au luat la cunostinta. Femeia are probleme psihice, trebuie sa intelegem. Imi 
inchipui ca ati ajuns la limita rabdarii. Nu e un caz social care trebuie izolat. Noi o 
atentionam. Nu avem alta sansa decat sa avem rabdare. 
Secretar: Are apartinatori. 
Primar: Doar ei pot sa o interneze. Noi nu putem, va rog sa intelegeti. 
Petrule C.: Reprezinta o amenintare pentru copii. Am dovezi. 
Leb G.: Putea sa il omoare. Mi-a lovit copilul cu bolovanul in spate. La ora 4.40 in 
fiecare dimineata uda curtea, dupa accea bate oale. La fel dupa masa si seara. Si asta 
de 15 ani. Sotia mea nu poate iesi pe drum.  
Primar: La o astfel de persoana, daca face rau, nu-i face nimeni nimic, la o persoana 
normala, insa, da. 
Leb. G.: Pe unul din copii l-a dat cu capul de perete. 
Tocaciu D.: A venit politia de „n” ori, a luat-o si a doua zi a fost acasa din nou. 
Primar: A fost dusa la Sighet pentru evaluare. A spus medicilor ca lumea are ceva cu 
ea, ca dansa nu deranjeaza si nu are nimic cu nimeni. Doctorii spun ca are ceva 
probleme, dar o lasa acasa. 
Tocaciu D.: Cand am fost martor intr-un dosar penal, deoarece a sarit la un baiat cu 
securea, cei de la politie au spus ca o vor duce la un centru pentru evaluare. Au mai 
spus ca nu e bonava, ci e smechera. 
Leb G.: Politia ne ameninta pe noi. 
Viceprimar: Doamna are o fiica. Eu as face o sesizare sa vina fiica dansei la primarie si 
sa-si dea acordul pentru internare. Fiica locuieste in Mara. Chiar daca vrea sa se 
debaraseze de mama, nu poate, deoarece are niste obligatii legale. Va veni ea, un 
reprezentant al Politiei Orasului Tautii Magheraus si un reprezentant al Dvs. Consiliul 
Local nu poate face nimic mai mult. Asadar faceti adresa si noi vom organiza intalnirea. 
Legal, atat putem face. 
Tocaciu D. : Doamne fereste, sa nu o bata careva si sa intre la necazuri. 
Primar: Haideti sa incercam sa rezolvam problema impreuna cu apartinatorul. E o 
situatie sensibila. Bea? 
Cetateni: Nu consuma alcool. 
Presedinte: Dvs. ati inteles, faceti petitia si ne vom ocupa. 
Soseste dl Ratiu Adrian. 
 
1. Proiect Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului 

atribuit dlui. Boltea Bogdan.  



Vot: unanimitate pentru 

2. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dlui. 

Sabau Ovidiu. 

Vot: unanimitate pentru 

3. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei 

Pop (cas. Torok) Ildiko 

Vot: unanimitate pentru 

4. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dlui. 

Vas Attila Zoltan. 

Vot: unanimitate pentru 

5. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Dunca Paula Mihaela. 

Vot: unanimitate pentru 

6. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Frond Lochli Aliz. 

Vot: unanimitate pentru 

7. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dlui. 

Miravitzchi Ioan Mihai  

Vot: unanimitate pentru 

8. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Dragos (cas. Miclean) Mariana  

Vot: unanimitate pentru 

9. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Bob Elena Mihaela.  

Vot: unanimitate pentru 

10. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Kovacs Iuliana Carmela.  

Vot: unanimitate pentru 

11. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Szasz Aurora Margareta.  

Vot: unanimitate pentru 

12. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Pop Erzsebet 

Vot: unanimitate pentru 

13. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Prune Natalia Laura.  

Vot: unanimitate pentru 

14. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Bontea Maria Lavinia. 

Vot: unanimitate pentru 



15. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Kovacs ( cas. Vas) Marta.  

Vot: unanimitate pentru 

16. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dlui. 

Rakoczi Anton.  

Vot: unanimitate pentru 

17. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dlui. 

Varga Nicolae Andrei .  

Vot: unanimitate pentru 

18. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dlui. 

Prodan Alexandru.  

Vot: unanimitate pentru 

19. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dlui 

Derecskei Ioan.  

Vot: unanimitate pentru 

20. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Rusu Daniela Aura.  

Vot: unanimitate pentru 

21. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dlui. 

Romok Zoran Karo. 

Vot: unanimitate pentru 

22. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Sabou (cas. Ungur) Ancuta Adriana.  

Vot: unanimitate pentru 

23. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dlui. 

Oancea Vasile Cristian.  

Vot: unanimitate pentru 

 

 

25. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit 

dlui. Bolchis Florin Ionel.  

Vot: unanimitate pentru 

26. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Costin Viorica Ileana.  

Vot: unanimitate pentru 

27. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Recean Corina Zamfira.  

Vot: unanimitate pentru 

28. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dlui. 

Babiciu Vasile.  



Vot: unanimitate pentru 

29. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dlui. 

Costin Stefan Andre. 

Vot: unanimitate pentru 

30. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dlui. 

Boje Marius Valentin.  

Vot: unanimitate pentru 

31. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Elek Daniela Mihaela.  

Vot: unanimitate pentru 

32. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Mandrea ( cas. Lantos) Alina Florica.  

Vot: unanimitate pentru 

33. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dlui. 

Horincar vasile Sergiu.  

Vot: unanimitate pentru 

34. Proiect cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit dnei. 

Sabou Romina Maria. 

Vot: unanimitate pentru 

35. Proiect privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat cu 

Pop Anca. 

Vot: unanimitate pentru 

36. Proiect privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat cu 

Horj Mihai Felix. 

Vot: unanimitate pentru 

37. Proiect privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat cu 

Opriș Ioan Sergiu. 

Vot: unanimitate pentru 

38. Proiect privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat cu 

Manzilac Claudiu Flaviu. 

Vot: unanimitate pentru 

39. Proiect privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat cu 

Tenciu Ilina. 

Vot: unanimitate pentru 

40. Proiect privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat 

cuSauliuc Gabriel Ciprian. 

Vot: unanimitate pentru 

41. Proiect privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat cu 

SC AUTO AGREMAR GTS SRL 

Vot: unanimitate pentru 



42. Proiect privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat cu 

SC FRESCO FUNGO 2 SRL. 

Vot: unanimitate pentru 

43. Proiect cu privire la aprobarea  Programul anual pentru acordarea de finantare 

nerambursabila din bugetul general al orasului Tautii Magheraus pe anul 2019 

conform HCL nr. 61/11.04.2019, in domeniile sport, cultura, tineret si aprobarea 

comisiilor de evaluare a proiectelor si solutionare a contestatiilor și 

actualizarea ghidurilor solicitanților pe domeniile  SPORT, CULTURĂ ȘI 

TINERET ( Legea 350/2005) 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

44. Proiect privind aprobarea alocarii sumei de 6.500 lei pentru organizarea 

Festivalului „Malinul”- Bozanta Mare 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

45. Proiect privind aprobarea incheierii acordului de reabilitare drumuri de 

exploatare cu cu SC Abam 2U Impex SRL-D 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

46. Proiect privind actualizarea P.A.A.R. pe anul 2019 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

47. Proiect privind aprobarea demersurilor necesare in vederea trecerii unui teren 

in suprafata de 654 mp din domeniul public al statului in domeniulpublic al 

Orasului Tautii Magheraus 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

48. Proiect privind acordarea avizului pentru construire conducta de racord gaze 

naturale- UACE. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

49. Proiect privind exprimarea acordului Consiliului Local in vederea intabularii unui 
teren aflat in proprietatea Orasului Tautii Magheraus in favoarea beneficiarilor 
sentintei  civile nr.2802 din 12.04.2016.  
Comisiile- aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 

50. Proiect cu privire la aprobarea executiei bugetului local al orasului Tautii 
Magheraus la data de 31.03.2019. 
Comisiile- aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 



51. Proiect  privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti  aferente  personalului 
didactic din cadrul Liceului „Traian Vuia” Tautii Magheraus, care au solicitat 
decontarea cheltuielilor de deplasare pentru luna martie 2019.  

Comisiile- aviz favorabil             

Vot: unanimitate pentru 

 

1. Proiect suplimentar privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru lucrările  ”PODEȚ DALAT DIN BETON PESTE VALEA 

ROȘIE ÎN LOCALITATEA BĂIȚA-PODEȚ VALEA RACULUI 3”. 

Comisiile- aviz favorabil             

Vot: unanimitate pentru 

2. Proiect suplimentar privind neasumarea responsabilității organizării și 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 
achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor 
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel 
local. 
Comisiile- aviz favorabil             

Vot: unanimitate pentru 

3. Proiect suplimentar privind însuşirea raportului de evaluare si aprobarea 

concesionarii prin incredintare directa către Kosa Ciprian a terenului in 

suprafaţă 266  mp, situat in Tautii Magheraus , identificat prin nr. cadastral 

58978 din CF 58978, aflat in proprietatea privata a orasului,  în vederea 

extinderii constructiilor. 

Comisiile- aviz favorabil             

Vot: unanimitate pentru 

4. Proiect suplimentar privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea 

studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie 

pentru vânzarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a 

orasului. 

      Comisiile- aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru 

            Presedintele declara sedinta inchisa. 

  Presedinte de sedinta                                                                        Secretar 

           Sasaran Ana                                                                         Bindila Calin Ioan 

 

 

                                                                                                                     Intocmit  

                                                                                                                Ster Georgeta                

 

 

Au loc diverse discutii. Primarul solicita redeschiderea sedintei. 



Presedintele redeschide sedinta. 

Primarul propune achizitionarea de camere de supraveghere video. 

Presedintele supune la vot propunerea. 

Vot: unanimitate pentru 

Primarul propune retragerea proiectului nr. 27, deoarece dintr-o eroare materiala nu s-a 

tinut cont ca titularul dreptului de folosinta a depus cererea in vederea obtinerii 

certificatui de urbanism chiar in ziua desfasurarii sedintei. 

Presedintele supune la vot propunerea. 

Vot: unanimitate pentru 

 

            Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

 

       Presedinte de sedinta                                                                        Secretar 

           Sasaran Ana                                                                         Bindila Calin Ioan 

 

 

 


