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PROCES VERBAL 
Sedinta ordinara din 30.01.2017 

Incheiat azi 30.01.2017, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Tăuţii Măgherauş, 

convocată de primar. 

Presedinte de sedinta este dl Bihari Iosif. 

La şedintă participă :  domnul primar ARDELEAN ANTON, secretarul orasului Bindila Calin 
Ioan, dl. Titel Caosan si reprezentantul societatii Verdumex, dl. Dumuta Dorin. 
Primar: Buna ziua dlor colegi.Dle presedinte v-as ruga sa supuneti la vot introducerea 
proiectelor suplimentare pe ordinea de zi. 
Proiect 1 suplimentar- am avut nevoie de avzul ISJ, care a sosit.Acum trebuie sa adoptam 
hotararea privind aprobarea retelei scolare 2017-2018. 
Proiect 2 suplimentar- este vorba de aprobarea prelungirii unui contract de inchiriere spatiu cu 
destinatie locuinta sociala. 
Proiect 3 suplimentar- Aeroportul din Tautii Magheraus se numeste Aeroportul International 
Baia Mare.Taxe si impozite plateste la Primaria Tautii Magheraus.Proprietar tabular este 
Consiliul Judetean.In zona vor mai veni investitori.Toata lumea doreste sa aiba o denumire 
reprezentativa, sa se numeasca Aeroportul International Maramures. 
Proiect 4 suplimentar-  va fi numita o comisie, care va analiza activitatea societatii Prima Tauti 
pana la 20 februarie, si ulterior vom decide ce facem. 
Va rog sa nu uitati, vineri la ora 13.00, sedinta festiva cu ocazia semnarii protocolului intre liceul 
Tautii Magheraus si cel din Aszod. 
Dle presedinte aveti cuvantul. 
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 
Ivaisuc Romulus Janos 
Lauran Marin Florin 
Marinescu Dumitru 
Mureșan Cosmin 
Pop Romeo Paulin 
Pop Călin Dumitru 
Rațiu Adrian 
Somcutean Marinica 
Lipseste:Săsăran Ana si delegatul satesc Lupse Alexandru. 
 
Presedintele supune la vot ordinea de zi.  

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 
Presedintele da cuvantul invitatilor. 
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. 
Primar: E vorba de cele 2 ha pe care trebuia sa le dam nemtilor, dar nu s-a materializat, 
deoarece nu s-a mai semnat contractul.Consiliul Judetean a declansat cererea pentru investitiia 
Criogenia- depozit frig.Si noi dorim sa intram in cooperativa pentru a accesa mai usor fonduri. 
Titel: Am initiat aceasta aducere a cooperativei agricole Maramures Agro, la solicitarile dlui 
primar. Acest puzzle face parte din strategia Gal-ului. In 2012 primarul mi-a cerut sa fac ceva 
pentru Tautii Magheraus.Fiind oras, am reusit sa facem drumul agricol.GalMMNV este in 
cooperativa si m-am luptat sa fie si Tautii Magheraus, dar nu am reusit. Acum am fortat lucrurile 
si le-am spus ca locul din Tautii Magheraus este mai potrivit pentru investitie ca cel din Recea. 
S-a aprobat. Acum am solicitat intrarea Tautii Magheraus in cooperativa. 
Primar: depozitele frig vor fi construite de Consiliul Judetean. Ei sa realizeze investitia, noi vom 
decide ulterior daca intram in cooperativa. Investitia e de viitor, mai ales ca in Nord Vest e deficit 
de depozite frig. 
Vot: unanimitate pentru 
Dumuta D.: Am avut o cerere pentru obtinerea acordului reabilitare drum, care nu s-a aprobat. 
Primar: Toate firmele vin, distrug si pleaca. Aprobam cereri de reabilitare firmelor situate in 
Tautii Magheraus, care dau zeci de milioane la impozitele si taxele locale. 
Pop P.: Avem antecedente cu o firma din Cicirlau, care a trecut peste terenurile oamenilor. 
Dumuta D.: Platesc chirie de 5 luni, am participat la licitatie, nu se procedeaza asa. 
Primar: La licitatie, Apele Romane va spun ca trebuie sa obtineti acordul Consiliului Local. 
Dumuta D.:Nu se cere asta in caietul de sarcini, apare pe parcurs. 
Primar: De ce nu va puneti in situatia oamenilor? Oamenii sunt nemultumiti pentru ca sunt 
distruse culturile. Firmele locale ne sprijina, cei din afara distrug si pleaca. 
Presedintele supune la vot mentinerea deciziei luate in sedinta Consiliulului Local din 
29.12.2016. 
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 11533 mp, din proprietatea privata a orasului, în vederea realizarii 

unui obiectiv industrial. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect  3  cu privire la privire la constatarea încetarii unor concesiuni, la cererea 

concesionarilor. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect 4 privind casarea unui mijloc fix. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect 5 Proiect privind însuşirea raportului elaborat de domnul Primar ARDELEAN 
ANTON  privind starea economică, socială şi de mediu a Orașului Tăuții Măgherăuș pe 
anul 2016, activitatea administraţiei publice locale în anul 2016 



Primar:Dragi colegi, sunt 55 de pagini, e munca tuturor serviciilor.Va rog sa-l transmiteti pe e-
mail consilierilor. Daca aveti obiectiuni, va rog sa le transmiteti secretarului. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect  suplimentar nr 1 privind organizarea rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar din orașul Tăuții Măgherăuș , în anul școlar 2017-2018. 

Comisiile: Aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
Proiect  suplimentar Nr  2 privind  aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru 
spațiul  cu destinatie   locuinţa socială situat in loc. Nistru, str. 105, nr. 24, ap. 2 ( Boros 
Romulus). 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect  suplimentar Nr 3 privind schimbarea denumirii Aeroportului International Baia 

Mare. 

Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect  suplimentar Nr 4  privind  numirea comisiei de evaluare a activitatii SC PRIMA TAUTII 

SRL pe anul 2016. 

Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 
Diverse 

1. Cerere Gimoka 

Este  avizata favorabil dezmembrarea si demararea procedurilor in vederea organizarii 

licitatiei publice pentru concesionarea terenului inscris in CF 55452 , in suparafata de 

10142 mp. 

2. Cerere Ungurusan 

Au loc discutii In legatura cu identificarea terenului.Primarul propune terenul de langa gater si 

consilierii aproba de principiu demararea procedurilor in vederea organizarii licitatiei publice 

pentru concesionarea acestuia. 

 

Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

 

 

Presedinte de sedinta                                                 Secretar 

Bihari Iosif                                                              Bindila Calin Ioan 
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