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Sedinta ordinara din 24.04.2017 

Incheiat azi 24.04.2017, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Tăuţii Măgherauş, convocată de 

primar. 

Presedinte de sedinta este dl Butoi Viorel. 

La şedintă participă : domnul primar ARDELEAN ANTON si secretarul orasului Bindila Calin Ioan. 

Primar: Domnule Președinte vă rog sa-mi permiteti introducerea pe ordinea de zi a trei proiecte 

suplimentare: Inscriere teren in curtea liceului Traian Vuia pentru cresa si gradinita;  Prelungire contract 

spatiu cu destinatie locuinta sociala; Valorificare masa lemnoasa. 

Domnule presedinte aveti cuvantul.  
Presedintele face prezenta.  

Sunt prezenti 14 consilieri.  Lipsește delegatul sătesc. 

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 procesele verbale ale sedintelor anterioare. 

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 din 

proprietatea privata a orasului în vederea realizarii unui obiectiv industrial 

Comisiile: Aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 2 privind aprobarea achiziționării unui autoturism Dacia Duster pentru Serviciul Poliția 

Locale Tăuții Măgherăuș. 

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 3  privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor culturale și sportive pe anul 

2016, conform legii nr. 350/2005. 

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

Câmpan C: La secțiunea cultura au fost două proiecte, e păcat că nu au fost pregătiti, proiectul ar fi fost 

bun. E pacat ca nu au fost bine pregatiti. La comisie s-a prezentat fara niciun act, e pacat.  

Primar: Din ce proiecte au fost la licitatie au obtinut punctajul necesar finantarii cele depuse de fanfara, 

majorete si AS Nistru.  

Proiect 4 cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune nr. 5751/11.09.2013 la 

cererea concesionarului Roman Nelu. 

            Comisiile: Aviz favorabil 



            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 5 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 2017. 

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 5 privind privind modificarea Statutului și Regulamentului de organizare și funcționare al 

Ocolului Silvic Ardud R.A.  

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 6 cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2017 a unor fonduri pentru  

Biserica Ortodoxă Băița și Biserica  „Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul”Tautii de Jos. 

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 7 cu privire la aprobarea executiei bugetului local al orasului Tautii Magheraus aferenta 

trimestrului I al anului 2017. 

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 8 privind constatarea  încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Ivaisuc 

Romulus Janos 

  Pop R.: Comisia a analizat documentele depuse. 

Secretar: Se constata incetarea de drept a mandatului domnului Ivaisuc.           

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 9 privind aprobarea propunerii de prima inscriere a unui teren din proprietatea privată a 

oraşului Tăuţii Măgherăuş , in capatul strazii 34 si 33 zona de concesiuni in suprafata de 2185 mp si 

4788 mp. 

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect 10 privind aprobarea efectuării de lucrari topo-cadastrale in vederea dezlipirii si atribuirii 

de numar cadastral unui teren în suprafață de 500 mp aflat in proprietatea privată a Statului 

Roman si atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Tautii Magherauș. 

            Comisiile: Aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect suplimentar privind  fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect 

aprobarea propunerii de prima inscriere a unui teren din proprietatea privată a oraşului Tăuţii 

Măgherăuş str 1 in suprafata de 2224 mp si 1.1726 mp, in curtea liceului Traian Vuia. 

            Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect suplimentar privind  aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spațiul  cu 

destinatie   locuinţa socială situat in loc. Nistru, str. 105, nr. 24, ap. 1 ( Roman Adrian Marius). 

            Vot: unanimitate pentru 



 

 

Proiect suplimentar privind aprobarea modul de valorificare a volumului de masă lemnoasă care se 

recoltează in anul 2017 din fondul forestier proprietate publica al oraşului Tautii Magheraus 
Președintele dă citire proiectului de hotărâre. 
Primar: Peste 800 de mc de lemn alocati la noi și la public. Să nu uităm că putem face și noi un depozit si 

dupa aceea sa dam lemn cetatenilor.  

            Vot: unanimitate pentru 

 

Diverse 

1.Invitatie eveniment AIST 

Viceprimar: Este o invitatie pe care trebuie să o onorăm.  

Primar: Americanii (UAC) obișnuiesc să ajute școli  etc. Prin aceste programe vor ajuta copiii și vor 

dezvolta programe umanitare. Ar fi bine sa participam.  

Presedinte: Se implica mult si la Dumbravița.  

 

2.Slavic Viorica-solicitare teren 

Pop R: A mai solicitat alte spatii (din statia de autobus, teren pentru hotel) si nu a facut nimic. 

Primar:Acolo se face o statie de pompare. 

Comisiile avizeaza nefavorabil cererea. 

 

Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

Presedinte de sedinta                                                 Secretar 

Butoi Viorel                                                             Bindila Calin Ioan 
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