
ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
CONSILIUL LOCAL AL 
ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Nr. 6306/05.06.2020

1

PROCES VERBAL
Ședința de îndată din 05.06.2020

Încheiat azi 05.06.2020, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Tăuții 
Măgherăuș, convocată de primar.

Primar Anton Ardelean: Bună dimineața, de la ultima ședință a apărut o situație 
privind accesarea schemei de ajutor de stat ,, Servicii de silvomediu, servicii climatice și 
conservarea pădurilor’’ , aferentă măsurii 15. Prin ocolul silvic Ardud, și acordul 
Consiliului Local Tăuții Măgherăuș vom primi acești bani spre folosul și în rezolvarea 
problemelor cu care ne confruntăm. Pe lângă acest aspect, am o rugăminte la 
dumneavoastră, dacă alții își fac făcutele, haideți ca noi să dăm dovadă pînă în ultima 
clipă că suntem aleși și reprezentăm comunitatea. Să știți că semnalele pentru cei plecați 
sunt foarte negative și mă întreabă presa. Dacă ești ales trebuie să stai ca pe front, nu să 
pleci de la luptă. E normal să lași Băița care e a doua localitate ca număr de locuitori, 
fără reprezentant? E normal să lași Bozânta Mare fără consilier? E normal să lași Bușag 
fără reprezentare? Măcar cei care am rămas pe front să fim solidari, pentru că n-aș vrea 
să procedez la defsășurarea ședințelor cu presa de față.

Președintele de ședință Ghișa Alexandru face prezența, fiind prezenți un număr de 
12 consilieri din 15, lipsind domnii Lauran, Gaie și Rațiu, ce au demisionat din calitatea 
de consilier local.

Președintele de ședință Ghișa Alexandru supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind 
adoptată cu unanimitate de voturi.

1. Proiect cu privire la aprobarea instrumentării dosarului tehnic pentru 
accesarea schemei de ajutor de stat ,, Servicii de silvomediu, servicii climatice și 
conservarea pădurilor’’ , aferentă măsurii 15, împuternicirea domnului primar al 
orașului Tăuții Măgherăuș, Ardelean Anton, în relația cu APIA Maramureș și 
depunerea cererii de sprijin. 

Primar Anton Ardelean: Toți acești bani pe care îi putem primi în urma acestui ajutor 
de stat, ne vor ajuta la întreținerea fondului forestier, a celor aproximativ 660 de 
hectare de pădure pe care Consiliul Local Tăuții Măgherăuș le deține.

Consilier local, Șomcutean Marinică: Știți care e problema, de ce nu vine măcar 
brigadieru, cei de la Ardud nu au venit niciodată într-o ședință. Să vină si să spună ce fac 
cu banii primiți. Era vorba că la marcaje, că o să meargă unul dintre consilieri, fură cât 
doresc. Nu se mai poate domnule primar!
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Primar Anton Ardelean: Propunerea domnului consilier este foarte bună, și domnule 
secretar vă rog ca atunci când o problemă este legată de ocolul silvici, de patrimoniul 
Consiulului Local, cel îndrituit să fie aici, să și fie prezent. Nu mai discutăm despre 
pădure, niciun subiect fără prezența celor de la ocolul silvic. Legat de furat, eu am aici o 
îndoială, ce ziceți dumneavoastră era într-adevăr o practică, când terenul consiliului se 
învecina cu cel deținut de Romsilva. Știți că până la această oră, ocolul silvic ne-a dat 
profit 1,5 miliarde de lei vechi (150.000 RON), 200 de metri  ster la persoanele 
defavorizate din Nistru, lemn pentru școli și grădinițe, fără bani. De când fondul silvic 
este administrat de Ardud, s-au realizat marcajele corespunzătoare, și s-a exploatat 
conform amenajamentului silvic. Dacă știți ceva domnule Șomcutean, vă rog să ne 
spuneți.

Consilier local, Șomcutean Marinică: Chiar i-am prins în timp ce furau, și l-am adus pe 
viceprimar, pe pădurar, pe Șink Cosmin. Și pânâ la urmă chiar a recunoscut Daniel, eu 
te-am lăsat să iei, eu ți-am dat un deget și tu mi-ai luat toată mâna, spunând despre cel 
pe care l-am prins. Marcările să nu se mai facă fără prezența unui consilier.

Primar Anton Ardelean: Vă rog să consemnați: consilierul local Șomcutean Marinică 
declară că a prins furând din pădurea comunală și i-a convocat pe viceprimarul 
Marinescu, pe Mureșan Daniel responsabilul de zonă privind pădurea, și pe pădurarul 
Cosmin Șink. În privința marcajelor, dacă vă face plăcere, chiar vă rog să mergeți și să 
fiți de față. Și rog să fie consemnat faptul că, domnul consilier Șomcutean dorește să 
meargă la marcaj. 

Președintele de ședință Ghișa Alexandru supune la vot proiectul propus, acesta fiind 
adoptat cu unanimitate de voturi.

Dl. președinte de ședință declară ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gherasim Călin   

SECRETARUL ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Bîndilă Călin

Întocmit,
Insp. Sima Vlad


