PROCES VERBAL
Ședința extraordinară din 17.07.2020
Încheiat azi 17.07.2020, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Tăuții
Măgherăuș, convocată de primar.
Primar Anton Ardelean: Bună dimineața, vă informez că în urma rezultatelor privind
alegerea delegatului sătesc, avem noi reprezentanți: Pop Vasile în Bușag, Alexa Cristian
în Ulmoasa și Gaie Marcel în cartierul Bozânta Mare.
Președintele de ședință Ghișa Alexandru face prezența, fiind prezenți un număr de
13 consilieri din 15, lipsind domnii Zaharie Vasile și Bonti Iosif.
Președintele de ședință Ghișa Alexandru supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind
adoptată cu unanimitate de voturi.
1.
2.

3.

4.

Proiect privind aprobarea valorificării Stației de Reglare și Măsurare a
gazului din Bozânta Mare.
Proiect 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 urma cererii domnului Sopoian Cornel
Proiect 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 urma cererii doamnei Șomcutean Crina
Concesionare cabinet stomatologic, prin atribuire directă către medic
stomatolog Agrigoroaie Iulia

Primar Anton Ardelean: Referitor la proiectul nr. 1, în urmă cu 20 de ani s-a făcut la
Bozânta Mare o stație de reglare și măsurare a gazului, din varii motive neajungând să
fie utilizat în ciuda faptului că rețeaua și racordul au existat, cu o zi înainte de pornirea
stației, compania națională de gaz s-a privatizat, și implicit schimbându-se radical
situația gazului din Bozânta. Acum banii pentru noul SRM se află în contul Delgaz, ce
urmează a face plata către Transgaz cei care ne vor și furniza acest SRM. Tot Transgaz a
decis și demolarea stației vechi, urmând a fi instalat noul SRM ce corespunde cerințelor
tehnice impuse de lege. S-a făcut o adunare cetățenească concomitent cu alegerea
delegatului sătesc de la Bozânta, și s-a votat următoarea componență privind comisia
răspunzătoare de valorificarea vechii stații de gaz: Gaie Marcel, Horincar Sorin, și Gaie
Dănuț. Tot în cadrul acestei adunări, s-a decis valorificarea vechiului SRM, iar banii
rezultați să fie atribuiți Bisericii Ortodoxe din Bozânta Mare. Conform expetizei, s-a
apreciat un preț de 0,65 lei/kg care s-ar obține în urma valorificării ca deșeu metalic,
valoarea totală fiind de 11.458 lei.
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Consilier local, Șomcutean Marinică: Cine a făcut expertiza?
Primar Anton Ardelean: Compania AMI S.A., de altfel cei care au construit la vremea
aceea stația.
Consilier local, Șomcutean Marinică: Ar trebui făcută de un expert de la gaz.
Primar Anton Ardelean: Au fost, atât de la Baia Mare, cât și de la Mediaș, și au apreciat
că stația este afectate de uzură morală, și nu mai poate fi utilizată în condițiile actuale de
distribuție a gazelor.
Consilier local, Șomcutean Marinică: Totuși stația asta la vremea ei a costat o valoare
mare, iar acum se dă la preț de bicicletă, de ce s-a ajuns aici?
Primar Anton Ardelean: Vinovat e sistemul, eu vă pot aduce toată documentația, să
vedeți intervențiile anuale care s-au făcut , inclusiv anunțuri pentru licitație în
monitorul oficial. Tot timpul s-a invocat faptul că pentru operatorul de gaz nu este
rentabil să asigure furnizarea, distribuția și mentenanța pentru un număr așa mic de
gospodării. După lupte grele într-un final am reușit să-i convingem și vom avea gaz.
Consilier local, Șomcutean Marinică: Dar vrem și noi să vedem acum expertiza,
proiectul tehnic!
Primar Anton Ardelean: Pe dumneavoastră vă rog să veniți să să cercetați toată
documentația, punctele de vedere ale experților, toate aspectele tehnice, expertizele
realizate. Mereu ați fost gică-contra la tot ce se vrea face.
Consilier local, Șomcutean Marinică: Ne interesează banii comunității!
Consilier local, Pop Călin: Eu am înțeles că acum 20 de ani am luat măgar în loc de cal,
iar pentru a nu mai repeta experința, și să nu-i mai aburiți pe bozântani că vor avea gaz,
ce aveți la ora asta, care este situația concretă? Ce demersuri s-au făcut și ce garanții
avem la ora actuală privind SRM? Există un plan, un calendar cu termene de respectat?
Primar Anton Ardelean: Obligațiile și garanțiile privind instalarea noului SRM au fost
asumate prin proiect și contract de către Delgaz și Transgaz.
Președintele de ședință Ghișa Alexandru: Când preconizați că lucrările vor fi
finalizate și bozântenii vor avea gaz?
Primar Anton Ardelean: Trebuie avizat proiectul tehnic de conducerea Transgaz, SRM
există, este în stocul singurei companii românești producătoare de SRM-uri care a dat
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faliment. Eu îmi doresc ca într-o lună și jumătate, poate două luni cel mult, oamenii să
aibă gaz pe rețea, în fața casei.
Consilier local, Șomcutean Marinică: Cât costă noul SRM?
Primar Anton Ardelean: Aproximativ 700.000 lei inclusiv TVA.
Președintele de ședință Ghișa Alexandru supune la vot proiectul propus, acesta
fiind adoptat cu 10 voturi pentru și 3 abțineri: Șomcutean Marinică, Pop Călin, Ispășoiu
Pompiliu.
Primar Anton Ardelean: Legat de concesionarea cabinetului stomatologic, prin
atribuire directă către domnișoara medic stomatolog Agrigoroaie Iulia, originară din
Tăuții Măgherăuș, redevența este ca și în celelalte cazuri de 1euro/mp.
Președintele de ședință Ghișa Alexandru supune la vot proiectul propus, acesta
fiind adoptat cu unanimitate de voturi.
Primar Anton Ardelean: Referitor la proiectul 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 urma cererii domnului Sopoian Cornel, are ca și destinație exclusivă bază
sportivă, respectiv terenuri de tenis.
Consilier local, Șomcutean Marinică: Cine a curățat și pregătit terenul acesta, înainte
să fie supus vânzării? Acolo fiind aproape 20 de metri ster de lemn.
Primar Anton Ardelean: Curățarea terenului s-a realizat de către firma S.C. Prima
S.R.L. , iar lemnul a fost dus în depozitul liceului, figurând pe lista de inventar.
Președintele de ședință Ghișa Alexandru supune la vot proiectul propus, acesta
fiind adoptat cu 10 voturi pentru, și 3 voturi împotrivă: Șomcutean Marinică, Pop Călin
și Ispășoiu Pompiliu.
Primar Anton Ardelean: În legătură cu proiectul 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 urma cererii doamnei Șomcutean Crina, are ca obiect o anexă veche, pe
valea Danului.
Președintele de ședință Ghișa Alexandru supune la vot proiectul propus, acesta
fiind adoptat cu unanimitate de voturi.
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Dl. președinte de ședință declară ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gherasim Călin
SECRETARUL ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Bîndilă Călin
Întocmit,
Insp. Sima Vlad
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