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ROMANIA 

JUDETUL MARAMURES 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI 

TAUTII MAGHERAUS 

Nr. 12664/24.09.2019 

 

PROCES VERBAL 
Sedinta extraordinara din 24.09.2019 

           

 

   Incheiat azi 24.09.2019, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local 

Tautii Magheraus, convocata de primar. 

 

             La sedinta participa: domnul primar Ardelean Anton si consilierii locali, in numar 

de 13 si cei 2 delegati satesti. Domnul secretar Bindila Calin Ioan lipseste din motive 

medicale iar functionarii publici s-au ocupat de pregatirea prezentei sedinte.  

 

Primar: Buna dimineata! Am convocat aceasta sedinta extraordinara de indata pentru a 

discuta urmatoarea problema urgenta:  

 

1. In ceea ce priveste proiectul  privind actualizarea inventarului domeniului public 

al orasului Tautii-Magheraus si constatarea apartenentei la domeniul public al 

UATO Tautii-Magheraus a imobilului-teren, pe care este amplasat Dispensarul 

uman-Tautii-Magheraus, va informez ca deja este inceputa implementarea 

proiectului pe fonduri europene pentru amenajarea parcarii din fata si din spatele 

Dispensarului uman-Tautii-Magheraus, dar avem o problema. In Monitorul 

Oficial- Anexa 66 privind inventarul bunurilor proprietate publica ale orasului 

nostru apare Dispensarul impreuna cu 15 arii de teren aferente acestuia, dar 

intabulat la OCPI cu CF avem 22 de arii, de aceea trebuie sa rectificam 

inventarul bunurilor din Monitorul Oficial sa avem notati 22 de arii in loc de 15. 

Am convocat aceasta sedinta extraordinara de indata deoarece am primit termen 

de 5 zile lucratoare sa rectificam aceasta problema. 

Trebuie sa dam o Hotarare de Consiliu Local, o trimitem la Prefectura, iar dupa 

ce va fi supusa controlului de legalitate al prefectului o trimitem la Monitorul 

Oficial sa se actualizeze inventarul bunurilor publice si sa putem continua cu 

obtinerea finantarii de la AFIR. 

 

 II dau cuvantul domnului Zaharie, presedintele de sedinta. 
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Presedintele face prezenta. Sunt prezenti toti cei 13 consilieri si 2 delegati satesti.  

 

Presedintele supune la vot ordinea de zi  

  

Vot: unanimitate pentru 

 

Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 

 

Vot: unanimitate pentru 

 

Se trece la votarea proiectului de hotarare de pe ordinea de zi. 

 

1. Proiect  privind modificarea și completarea inventarului bunurilor 

aparținând domeniului public al orașului Tăuții-Măgherăuș 

 

 Vot: unanimitate pentru 

 

 

 

            Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

 

 

 

 

       Presedinte de sedinta                                                                      Secretar 

            Zaharie Vasile                                                                       Bindila Calin Ioan 

 

 

 

 

                                                                                                                   Intocmit  

                                                                                                          Filip Loredana Gina                


