PROCES VERBAL
Ședința extraordinară din 03.07.2020
Încheiat azi 03.07.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului
Local Tăuții Măgherăuș, convocată de primar.
Dl. secretar general UAT, Bîndilă Călin: Supun la vot procesul verbal al
ședinței ordinare din data de 3 iulie 2020. Adoptat în unanimitate.
Dl. președinte de ședință Ghișa Alexandru, face prezența, și constată că, din
totalul de 15 consilieri, sunt prezenți 13 consilieri, lipsind domnii Călin Pop
și Ioaif Bonti. Ordinea de zi fiind adoptată în unanimitate.
1. Proiect privind aprobarea efectuării demersurilor necesare
pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate
al Orașului Tăuții Măgherăuș asupra unor terenuri - (teren de
sport Tăuții Măgherăuș).
2. Proiect privind aprobarea construirii unui teren de sport
sintetic în orașul Tăuții Măgherăuș.
Primar Anton Ardelean: Proiectul nr. 1 face referire la întabularea
terenului de pe strada 51, de pe arenă, întreaga bază având o suprafață de
aproximativ 1,15 hectare.
Consilier local Marinică Șomcutean: S-a clarificat situația terenului?
Primar Anton Ardelean: Totul este clar, i s-a dat omului teren în schimb,
acum terenul fiind în proprietatea consiliului local.
Președintele de ședință, Ghișa Alexandru supune la vot proiectul nr. 1,
acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi.
Primar Anton Ardelean: În legătură cu Proiectul nr. 2, nu vă ascund faptul
că tocmai ieri am avut o întâlnire cu reprezentanții unei societăți din
Oradea, cei mai buni în domeniul terenurilor sportive sintetice din zona
Transilvaniei. Se poate merge pe două căi, pe de o parte să depunem
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proiectul la Compania Națională de Investiții, pentru construirea unui teren
sintetic omologat FIFA. Pe de altă parte, există și varianta investiției
private, UAC ne donează un teren de sport pentru care s-a votat deja
acceptarea donației de către Consiliul Local. Investițiile pentru care ei s-au
angajat să le facă pentru amenajarea acelui teren, se pot schimba astfel
încât să contribuie cu acei bani pentru amenajarea unui teren de sport
sintetic, restul de bani urmând a fi investit de către societăți private, cu titlu
de sponsorizare. M-am gândit la asta, întrucât în ultimii 20 de ani nu am
cerut un bani de la nici o fabrică să ne ajute pentru ceva în folosul
comunității. Pe strada 57, în spate la Autoland ar mai fi o locație care se
pretează pentru a fi utilizată în acest demers, de asemenea pe valea
Nistrului se mai poate amenaja un teren. În privința terenului de fotbal din
Bozânta, s-a apreciat că acesta trebuie să râmână teren cu iarbă naturală. O
altă locație potrivită este în Băița unde avem depus un proiect pe fonduri
europene pentru modernizarea bazei sportive, cu vestiare, tribune.
Eu iubesc sportul, am fost practicant de handbal divizia B, și n-aș vrea să
mai politizăm domeniul sportului, care trebuie să fie mai presus de orice
interese politice. Să fi liniștiți și cei de la Nistru, există loc pentru toată
lumea și chiar m-aș bucura să avem două echipe.
Președintele de ședință, Ghișa Alexandru : Chiar avem nevoie de teren
sintetic?
Primar Anton Ardelean: E vorba de un teren modern, cu drenaj, durata de
viață a suprafaței de joc este între 10 și 15 ani și se poate juca cât vrei, spre
deosebire de terenul cu gazon natural ce se depreciază mult mai repede și
necesită o îngrijire mult mai serioasă. Există și multe solicitări de închiriere
a terenurilor sintetice, deci se pot aduce și bani la bugetul local. Este o mare
oportunitate, o șansă de a fi între cele 140 de terenuri la nivel de țară care
vor avea finanțare guvernamentală nerambursabilă. Dumneavoastră
decideți, dar eu cred că nu trebuie ratată această investiție în sport, având
în vedere că banii vin de la guvern.
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Președintele de ședință, Ghișa Alexandru supune la vot proiectul nr. 2,
acesta fiind adoptat cu 11 voturi pentru, 1 vot împotriva – Ghișa
Alexandru și o abținere – Șomcutean Marinică

Președintele de ședință declară ședința încheiată

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ghișa Alexandru

SECRETARUL ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Bîndilă Călin

Întocmit,
Insp. Sima Vlad
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