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Nr. 9.010/30.09.2016 

PROCES VERBAL 
Sedinta ordinara din 30.09.2016 

Incheiat azi 30.09.2016, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Tăuţii Măgherauş, 

convocată de primar. 

Presedinte de sedinta este dl Bonti Iosif. 

La şedintă participă :  domnul primar ARDELEAN ANTON, dl. Pop Adrian Sergiu , dl 
Somcutean Aurel. 
Primar: Buna ziua. Voi da citire ordinii de zi suplimentare. In ceea ce priveste Centrul Civic 
speram sa resusim sa depunem proiectul la ADR Nord Vest. 
Presedintele face prezenta.  
Sunt prezenti 14 consilieri  dupa cum urmeaza:  
Bonti Iosif 
Bihari Iosif  
Butoi Viorel 
Câmpan Cosmin Călin Toma 
Gaie Nicolae Marin 
Ispăşoiu Pompiliu 
Lauran Marin Florin 
Marinescu Dumitru 
Mureșan Cosmin 
Pop Romeo Paulin 
Pop Călin Dumitru 
Rațiu Adrian 
Săsăran Ana 
Somcutean Marinica 
Lipseste: Ivaisuc Romulus Janos 
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 rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 
Proiect  2 privind însusirea Acordului de reabilitare drumuri de exploatare încheiat cu SC 
BO & RA TRANS SRL 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 



Proiect  3 privind  aprobarea  prelungirii contractului nr. 5134/29.08.2011   
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 
Proiect 4 privind aprobarea încheierii unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată 
a unui asistent personal- Muresan Viorel Dorel 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 
Proiect 5 aprobarea încheierii unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată a unui 
asistent personal- Somcutean Irina 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: 13 voturi pentru 
Dl.consilier Somcutean Marinica nu participa la vot. 
Campan: Mentionez ca dl. Somcutean nu a participat la vot la sedinta comisiei 2. 
 
Proiect 6 cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune nr. 4042/18.06.2016 
la cererea concesionarului Comiati Ciprian Vasile 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 
Proiect 7 cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune nr. 176/15.01.2016 
la cererea concesionarului Tocaciu Vlad Marius 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 
Proiect  8 cu privire la aprobarea Planului de ocupare pe anul 2017 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 
Proiect 9 privind aprobarea atribuirii de denumiri unor strazi din orasul Tautii Magheraus, 
localitatea Ulmoasa 
Comisiile: Aviz favorabil 
Primar: Votati o chestiune istorica.Un grup de cetateni s-au prezentat pentru ca sunt 
probleme.Ulmoasa are cea mai veche atestare istorica, care dateaza de pe vremea Ungariei, cu 
Uta.Un baiat a venit din Austria si a inchis o strada.E drum public, nu e normal ca o persoana sa 
inchida accesul  celorlalti. 
Vot: unanimitate pentru 
 
Proiect 10 privind completarea HCL 128/2016 cu privire la aprobarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru obiectivele de investitii aferente 
perioadei 2016-2020  
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 
Proiect  suplimentar nr 1 privind aprobarea contractului de mandat al Administratorului 
executiv al SC PRIMA TAUTI SRL 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 



Proiect  supl. Nr  2 Privind preluarea si prelungirea  contractului de inchiriere 
nr.1146/01.10.2010 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

Proiect  supl. Nr 3 privind aprobarea  a cheltuielilor necesare pentru organizarea 

proiectului intercomunitar „Impreuna vom construi un viitor prosper european benefic 

comunitatilor locale” 

Ispasoiu: Ce proiect e acesta? 

Campan:E vorba de infratirea cu slovacii. Anul trecut au mers copiii nostri la schi, acum vin ei. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

Proiect  supl. Nr 4 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 în vederea realizarii unui obiectiv 

industrial. 

E vorba de un teren de de 17 600mp, situat vis a vis de Petrom, care se scoate la licitatie. 

Procedura a pornit in urma unei solicitari de achizitionare teren pentru o investitie de aprox. 3 
mil de euro.Vor avea nevoie de 200 de persoane, daca vor castiga licitatia. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

Proiect  supl. Nr 5 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 în vederea realizarii unui obiectiv 
industrial. 
Primarul da citire cererii, care a declansat procedura. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

Proiect  supl. Nr 6 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 în vederea realizarii unui obiectiv 
industrial. 
Primarul da citire cererii, care a declansat procedura 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

Proiect  supl. Nr 7 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 în vederea realizarii unui obiectiv 
industrial. 
Primarul da citire cererii, care a declansat procedura 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 



Proiect  supl. Nr 8 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului 
„Reconversia si refunctionalizarea terenurilor vacante si neutilizate din zona centrala a 
orasului Tautii Magheraus” 
Primar: E vorba de Centrul Civic. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Dl. Marinescu Dumitru se retrage. 
 
Diverse 
1.Early Moon Charm- Solicita concesionare 90 mp in partea dreapta a Dispensarului Uman 

pentrut Farmacie  

Primar: E vorba de un teren langa dispensarul uman.Langa acesta s-a dorit construirea unei 

biserici Greco- catolice.La presiunea oamenilor, nu s-a mai realizat. 

Insa dupa terminarea lucrarilor cu reabilitarea dispensarului, va trebui sa facem o parcare in 

spate, iar in fata sa-I dam aspect de institutie medicala. 

In aceasta situatie solicitarea dlui Pop de a prelungi dispensarul nu mai este oportuna, 

deoarece blocam terenul si nu mai putem face parcarea. Eu nu mai sustin extinderea 

dispensarului.Va rog sa aveti rabdare, voi veni cu un studiu de fezabilitate. 

Daca s-ar fi aprobat extinderea, cererea dlui Pop ar fi declansat procedura licitatiei, la care 

putea partcipa oricine. Aveti deja  o farmacie, mai este una langa primarie. 

Pop A: Spatiul in care functioneaza farmacia este in chirie. Daca proprietarul imi cere sa ma 

mut, eu trebuie sa obtin din nou toate autorizatiile pentru noua locatie.Am facut aceasta 

solicitare pentru siguranta spatiului. 

Somcutean: Daca o faceti separat ? 

Primar: Domnia sa a dorit pe partea stanga. 

Pop A: In partea dreapta. 

Primar: Dar ne trebuie 6 m pentru acces ISU, ne-am interesat cand s-a dorit construirea 

bisericii.  

 Orice merge la licitatie, Caietul de sarcini trebuie aprobat. Eu nu mai doresc extinderea 

dispensarului. Puteti amana votul ca sa vedeti cladirea si spatiul. 

 Votul se amana pentru Sedinta urmatoare, pentru deplasarea comisiilor in teren.  

 Vot: unanimitate pentru. 
 

 

2. Parohia Sf Ioan Botezatorul si Sf Antonie cel Mare- Solicita 15 mc lemn stejar pt biserica 

Primarul da citire cererii. 

Primar: Eu nu am asa o buna relatie cu preotul, deoarece parerea mea a fost sa construiasca, 

pentru ca a primit de la CL teren imprejmuit, cale de acces, s-a facut sistematizare. Noi nu 

avem competenta sa intram in bucataria bisericii, care e independenta. Consiliul Local a ajutat 

toate bisericile, nu mai avem cum sa-i ajutam. La preot ii baga cineva in cap ca avem padure 

comunala. Noi platim Ocolului Silvic si lemnul si paza. Noi cumparam lemn pentru scoala. 

Somcutean: Preotul sa alerge dupa fonduri, ca il invatam cam prost.  

Primar: Domnul Prim-corator este foarte revoltat pe mine, dar nu mai sunt bani la bugetul local. 

Am rezolvat o suma mica si de la CJ, le-am spus sa inceapa lucrarile cat e cald, sa sape 

santurile, iar la primavara voi veni cu parlamentari ca sa mai ajutam. 



 L-am intrebat daca stie ce fel de autorizatii ii trebuie la o biserica de lemn. In Baia Mare 

cand s-a primit autorizatia, nu s-a intamplat ce a fost la Colectiv. Doi preoti la 1900 de 

credinciosi se cearta, in loc sa faca subsolul.  

Vot: 7 impotriva, 6 abtineri.  

 

3. Club Sportiv Colibri- Solicita sprijin financiar 

Primar: A pornit o actiune grozava cu bani putini. Avem 40 de majorette foarte active. Am zis sa 

le aprobam ceva.  

Pop Calin: Sa revina cu o propunere mai exacta. 

Primarul citeste cererea  

Primar: Cand organizam festivalul vin si altii. Eu fac o propunere: haideti sa le invitam intr-o 

sedinta de consiliu sa discutati si dupa sa luati decizia, sa vina aici sa va cunoasca. Acum nu 

avem bani, dar in octombrie sper sa am vesti bune.  

Pop Calin: Putem aloca pe anul 2017.  

Gaie M: Pe Legea 350. 

Primar: Si eu achiesez la parerea domnului Pop. Propun sa aveti o discutie cu ele. 

Campan C: E vorba daca ne dorim sau nu cultura in Tautii Magheraus.  Nu investim in altii, ci in 

tinerii nostri.  

Primar: Parerea domnului presedinte al comisiei 2 este buna, au avansat extraordinar. Eu zic sa 

le vedeti si dupa sa decideti.  

Vot: unanimitate pentru.  

 

4. Mongello Antonio - Concesiune/ achizitionare  20.000 mp in zona aeroport pt. parcare 

Primar: Terenul din spate de la Adiss, e liber. Acolo este un hectar si ceva, iar pe langa Adiss 

este drum. Trebuie sa-l chemam aici, daca el vrea sa faca parcari private. Ne intereseaza 

valoarea investitiei, sa-l chemam aici in plen.  

Vot: unanimitate pentru.  

 

5.Vital- Amplasare panou 3x2 m pe vericala 

Vot: unanimitate pentru.  

 

6. Simon Ion- Solicita spatiu pentru sediu firma – Centrul de Afaceri 

Vot: unanimitate pentru inchiriere. 

 

Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

 

Presedinte de sedinta                                                 Secretar 

Bonti Iosif                                                              Bindila Calin Ioan 

 

                                                                                       

                                                                                            Intocmit  

                                                                                       Ster Georgeta                       

 



 

 
 


