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Nr. 7427/10.08.2016
PROCES VERBAL
Sedinta extraordinara de indata din 10.08.2016
Incheiat azi 10.08.2016, cu ocazia sedintei extraordinare, de indata, a Consiliului Local Tăuţii
Măgherauş, convocată de primar.
Presedinte de sedinta este dl Marinescu Dumitru.
La şedintă participă : domnul primar ARDELEAN ANTON si secretarul Oraşului domnul
BINDILA CALIN IOAN.
Primar: Dragi colegi, va multumesc ca ati venit.Deoarece sedinta este de indata, v-as ruga sa
votati ordinea de zi si, ulterior, va voi explica punctual fiecare proiect.La sedintele de indata nu
se transmit proiectele spre consultare, dar le vom discuta pe rand.
Presedinte: De acord, dar nu depasim cele 2 minute prevazute in regulament.
Primar: A aparut si ceva suplimentar: o lista de investitii de urgenta.Va rog sa acceptati aceasta
lista de investitii pe 12 domenii, pe care doresc sa o supun dezbaterii.E vorba de accesare
fonduri europene, GAL, MDRAP, OG 28/2013.In principiu, Consiliul Local trebuie sa fie de
acord cu investitiile respective, ulterior vom vedea de unde atragem finantare.Va rog sa fiti
atenti si operativi.
Presedintele face prezenta.
Sunt prezenti 15 consilieri dupa cum urmeaza:
Bonti Iosif
Bihari Iosif
Butoi Viorel
Câmpan Cosmin Călin Toma
Gaie Nicolae Marin
Ispăşoiu Pompiliu
Ivaisuc Romulus Janos
Lauran Marin Florin
Marinescu Dumitru
Mureșan Cosmin
Pop Romeo Paulin
Pop Călin Dumitru
Rațiu Adrian
Săsăran Ana
Somcutean Marinica
Presedintele supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Vot: unanimitate pentru
Presedintele supune la vot ordinea de zi.
Vot: unanimitate pentru
Presedintele supune la vot ordinea de zi suplimentara.

Vot: unanimitate pentru
Proiect 1 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 în suprafață de 40.000 mp, din proprietatea privata a orasului, în vederea realizarii
unui obiectiv industrial.
Primar:E vorba despre terenul de langa padurea Bozanta.Intre aeroport si aceste investitii vor
veni danezii, daca vor castiga licitatia.Pe loturile de 2 si de 4 ha vin 2 investitori germani, si in
acest caz, daca ei vor fi castigatorii licitatiei.Acestia fac sasiuri de tancuri si poduri rulante.Au
solicitat teren in zona pentru ca doresc transport cargo.In cazul in care aprobati, va incepe
procedura licitatiei.La punctual 2 e vorba de aceeasi chestiune.
Pop C.: Noi ca administratie, ne angajam la ceva?
Primar:Nu, au aproape toate utilitatile.
Vot: unanimitate pentru
Proiect 2 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 în suprafață de 20.000 mp, din proprietatea privata a orasului, în vederea realizarii
unui obiectiv industrial.
Vot: unanimitate pentru
Proiect 3 privind aprobarea alocării sumei de 7.000 lei, necesară asigurării transportului
fanfarei Stibina la evenimentul „ Sărbători de fanfare DIKO ILIEV – ORIAHOVO 2016
BULGARIA”.
Dragi colegi, e de trista amintire cat am avut de pierdut pentru ce s-a intamplat in Franta.Am zis
sa suportam cheltuielile de deplasare.E premiul Dvs. pentru Fanfara Stibina.Mi-au cerut 12.000
de lei, am negociat la 6.000 lei, dupa care, dna Dorina Pop a mai solicitat 1.000 lei pentru
feribot si roviniete.
Daca mai fac politica(fanfara), le va parea rau.Consiliul Local va vota, dar eu ca ordonator
principal de credite, nu voi acorda.
Vot: unanimitate pentru
Proiect 4 privind aprobarea alocării de la bugetul local 2016, a sumei de 5.000 lei
pentru Tarnosirea Bisericii Ortodoxe Tăuții Măgherăuș.
A fost o cerere pentru organizarea manifestarilor care au avut loc.Noi, in prealabil, am votat si
platim pentru investitii si lucrari ocazionate de eveniment, nu pentru sindrofii la biserica.
Vot: unanimitate pentru
Proiect 5 privind rectificarea bugetului local al orașului Tăuții Măgherăuș pe anul 2016.
La rectificarea bugetara nu se schimba bugetul ca bani sau structura, se fac mutari de la un
capitol la altul.
Presedinte:Intrebari?
Vot: unanimitate pentru

Proiect 6 privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic
din cadrul Liceului „Traian Vuia” Tautii Magheraus, care au solicitat decontarea
cheltuielilor de deplasare pe perioada mai - iunie 2016.
Vot: unanimitate pentru
Proiect 7 cu privire la realizarea unor operatiuni de dezlipire a unor terenuri din
proprietatea privată a orasului Tăuții Măgherăuș si atribuire de numar cadastral.
Primar: Ati aprobat invetitiile din zona Siromex.
Presedinte: E vorba de terenurile care merg paralel cu drumul european.
Vot: unanimitate pentru
Proiect 8 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate reactualizat și refăcut pentru
proiectul „Reconversia și refuncționalizarea terenurilor vacante și neutilizate din zona
centrală a orașului Tăuții Măgherăuș”.
Primar:Ati votat trecerea in domeniul public a terenurilor din central civic.Acum este vorba
despre studiul de fezabilitate.
Vot: unanimitate pentru
Proiect 9 privind aprobarea alocării de la bugetul local al orașului Tăuții Măgherăuș a
sumei de 33.773,01 lei pentru Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de
Maramureș -Baia Mare conform Deciziei Civile nr. 139/A a Tribunalului Maramureș.
Primar:Este vorba despre scoala si gradinita din Merisor.Am functionat cu gradinita, am investit
bani in cladire.Au fost retrocedate.Am incercat sa negociem pentru ca si la Busag am dat
cultului greco-catolic scoala veche.Ne-au spus ca putem sta 5 ani fara sa platim chirie.Gradinita
a continuat sa functioneze.Ne-am trezit ca ne dau in judecata si ne cer chiria si dobanda si
pentru anii anteriori.Am incercat sa rezolvam amiabil problema, nu au acceptat.Acum sentinta e
definitiva si trebuie sa platim pentru anii cat a functionat gradinita.Am data casa parohiala in
Tautii Magheraus, am sprijinit constructia noii bierici din Busag.Nu vor sa renunte la nimic, ei vor
banii.Nu avem alta cale.Eu, atata timp cat sunt primar, nu voi mai da nici un leu din banul public
cultului greco- catholic pana nu se termina cele 330 mil. lei.M-am certat cu consilierul Marinica
Somcutean pe teme construirii bisericii in fata dispensarului.Am oferit alta locatie.Daca ei au un
asemenea comportament, eu nu mai sustin acest cult, care si-a batut joc de copiii nostri si de
banul public.Le-am dat bani, cladiri, i-am sprijinit in obtinerea avizelor si autorizatiilor.Scoala
veche din Busag e a Consiliului Local.Daca ei au facut asa, sa ocoleasca pentru ajunge la
biserica.
Bonti: Din cauza unui om trebuie sa sufere o comunitate?
Presedinte:Episcopia ne-a dat in judecata.
Vot: unanimitate pentru
Pop R.: La Merisor primaria a contribuit mult la intretinerea gradinitei.
Lauran:In Busag, greco-catolicii vor sa darame cladirea(scoala veche).
Ordinea de zi suplimentara
Primar: Am nevoie de gandirea fiecaruia dintre Dvs.Va citesc cele 12 domenii.Noi( PSD), ne
pregatim de guvernarea viitoare.Ni s-a comunicat sa ne pregatim sis a ne prioritizam proiectele,
deoarece va functiona dupa principiul primul venit, primul servit.V-as propune sa fiti de accord
sa facem studii de prefezabilitate deoarece nu sunt costisitoare.Proiectele sa fie facute
modular.Absorbtia de fonduri va fi pe infrastructura si turism.
1.Sistemul de alimentare cu apa si statii de tratare

Primar:Avem Baita, care se va lega la sistem.Suntem descoperiti doar pe Ulmoasa.In toata
zona concesiunilor trebuie sa facem drumuri, canalizare etc.Apa, gaz sunt si acolo.Daca votati
vom identifica un proiectant sa le lucreze modular, pe fiecare in parte.
Unde ar mai trebui introdusa apa?
Somcutean: Zona Romoc
Primar: Am prins-o in zona rezidentiala Dura.
Pop R.: La Merisor spre Busag, cred ca este str.136.
Primar: Daca mai aveti idei, transmiteti-ne va rog.
Butoi: E vorba numai de introducerea sau si de extinderea retelei?
Primar: Despre tot.
Butoi: Valea Dorului, Baita.
Primar: Baita e prinsa toata.
Butoi: Cine se ocupa tehnic?
Primar: Vital
Somcutean:Pe drumul Nistrului, unde se fac case noi.
Campan: Reteaua de apa trebuie extinsa peste tot unde sunt case.
Primar: Asta ne dorim.De asta am venit cu harta, la toata lumea unde s-a construit.
Vreau sa ne asociem cu Negrestiul intr-o asociatie de dezvoltare intercomunitara.Scopul
nostrum este Nistru si Baita.Noi luam drumul de la Romsilva, il facem judetean si dezvoltam
zona.
2.Canalizare
3.Invatamant
Primar:Tautii Magheraus
Gradinita cu 6 grupe, care nu s-a facut.Vreau sa grupam tot ce e gradinita pe Tautii Magheraus
si Nistru.E mai rentabil.Gradinita sa fie moderna, cu program prelungit si cresa.
In concesiuni am prins biserica, gradinita, scoala si dispensar uman.
Campus scolar- avem 1 ha de teren in centru.Vom face un drum si tot terenul de la sala de
sport pana la drum l-am pus in sistematizare: 2 camine, la etajele superioare, vor fi cazati copii,
iar cele inferioare vor functiona in regim hotelier.E permis sitemul mixt cu intrari separate.
Cantina va comunica cu zona industriala.Va fi pentru liceu, pentru zona industriala.Sa avem si
alt sistem in oras, nu doar restaurant.
Teren de sport si zona de agrement.
Studiile de fezabilitate le vom face cand vom avea bani de investit.
Nistru- sala de sport langa scoala, teren baschet-tenis, modernizarea corpului de sus.
Ulmoasa- scoala si gradinita; sala multifunctionala
Busag- modernizare scoala
Bozanta Mare si Baita- modernizare si reabilitare scoala
Toate cladirile sunt ale noastre. In mare asta ar fi la acest capitol.Mai aveti idei?
4.Sanitare
Nistru
Merg la sedinta cu Remin-ul pentru cantina din Nistru.Acolo s-ar putea amenaja o casa de
cultura pe 2 nivele, jos sala de nunti.
Dispensarul din Centrul de Afaceri
Baita
Dispensar- trebuie sa-i dam o tinuta.
Tautii Magheraus
Toata suprafata de la trotuar pana la dispensar.In spate amenajam parcare, cu banci.
Concesiuni- dispensar.
Aveti propuneri?
Somcutean: Sa mute intrarea pentru persoanele cu handicap.
Primar: S-a rezolvat.O reface si va fi bine.

5.Drumuri publice
Tot ce este neasfaltat sa fie prins pentru tot orasul.Ajutati-ma cu zona rezidentiala Dura.Casele
s-au vandut, dar strazile nu sunt ale noastre, nu sunt predate catre Consiliul Local.Nu se
asfalteaza, deaoarece nu sunt predate.Oamenii nu inteleg.Prioritizarea o decidem cand vin
banii.
6.poduri si podete- modernizari si constructii
Ulmoasa- pod capela, pod Ghisa
Baita- podul Capitanului pentru zona turistica, pod Canton, pod blocuri, pod Bocanciuc, pod
stadion- puntea actuala, pod biserica, pod Slavic, pod Kapolna, pod Dealul Mare.
Pod Bozanta Mare- Busag, pe la asociatie.
Poduri Nistru: Fericari, Biserica romano-catolica, Centru de Afaceri,cimitir, scoala, drumul
lacului, zona turistica de de-asupra palinciei, ABC.La Saca ne trebuie pod cu capacitate de 100
t.Il largim pe cel cu portanta de 50 t si mai facem unul cu portanta de 100 t, capat Busag, in
spate la Eaton, DC 105- Apa Sarata, lac acumulare- baraj.
Mai aveti?
Lauran: Puntea care trece peste Lapusel, la Busag.
Primar: pod Busag- Ariesu de Camp, Bozanta Mare- Bozanta Mica.
7.Cultura
Camin Cultural Merisor, Nistru, Ulmoasa; partea a doua la caminele culturale Baita, Bozanta
Mare, Magheraus.
8.Platforme de gunoi
Avem statia de epurare.Namolul ecologic e ingrasamant.Am putea face o platforma capsulata,
de unde agricultorii sa vina sa-si ia.
9.Piete publice
La Nistru, Baita, Tautii Magheraus.
10.Baze sportive
La Busag, Baita, Tautii Magheraus, Nistru, Bozanta Mare.
Terenul si cladirea din Baita vor fi intabulate pe Consiliul Local.
11.Institutii publice
Nu avem sediu de primarie.Aici e Casa de Cultura, deci sediu primarie- casa “La Dumitru”, cum
ii spunem noi.
Alte cladiri?
12.Infrastructura turistica
Lac Nistru, zona campare – Hosteze-lac; Baita- zona Limpedea si Valea Rosie; la Ulmoasapensiuni turistice.
Bonti: Avem nevoie de un delegat satesc.
Pop R: zona umeda Lapus Bozanta- Busag, zona umeda Somes-Merisor.
Primar: Avem proiect pentru zona umeda.
Idei pe turism?
Ratiu:Lomas, zona de de-asupra gaterului?
Presedinte: Acolo sunt proprietati private.
Vot: unanimitate pentru
Presedintele declara sedinta inchisa.
Presedinte de sedinta
Marinescu Dumitru

Secretar
Bindila Calin Ioan

Intocmit
Ster Georgeta

