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PROCES VERBAL
Ședința ordinară din 18.06.2020

Încheiat azi 18.06.2020, cu ocazia ședinței ordinare 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 27 februarie 2020. Adoptat în unanimitate.

Dl. președinte de ședință Ghișa Alexandru, face prezența, și constată că, din 
totalul de 12 consilieri rămași în funcție, sunt prezenți toți cei 12 consilieri, 
supunând la vot ordinea de zi, aceasta fiind adoptată în unanimitate.

1. Proiect privind modificarea componenței Comisiei de validare 
din cadrul Consiliului Local al orașului Tăuții Măgherăuș.
2. Proiect cu privire la constatarea incetarii de drept a mandatelor  
de consilier local a dlui Gaie Nicolae Marin, a dlui Rațiu Adrian și a 
dlui Lauran Marin Florin.
3. Proiect privind validarea mandatului de consilier local al d-lui 
Țîțu Ion, următorul supleant pe lista PSD.
4. Proiect privind validarea mandatului de consilier local al d-nei 
Albert Ana, următorul supleant pe lista PSD.
5. Proiect privind validarea mandatului de consilier local al d-lui 
Sindreștean Ionuț-Sebastian, următorul supleant pe lista PSD.
6. Proiect privind vanzarea terenului concesionat  in favoarea 
proprietarilor constructiilor edificate – Mureșan Viorica Ancuța.
7. Proiect privind vanzarea terenului concesionat  in favoarea 
proprietarilor constructiilor edificate – Hamza Ștefan Florin și Hamza 
Roxana Irina.
8. Proiect privind vanzarea terenului concesionat  in favoarea 
proprietarilor constructiilor edificate – Hamza Zoltan-Ionuț.
9. Proiect privind aprobarea unui schimb de terenuri ( parcelă 
pentru tineri).
10. Proiect privind aprobarea unui schimb de terenuri ( parcelă 
pentru tineri).
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11. Proiect cu privire la constatarea încetarii Contractelor de 
concesiune nr. 236 și 237/2008, la cererea concesionarului  Pocol 
Emilia Maria.
12. Diverse.

Primar Anton Ardelean: Am convocat ședința ordinară, de asemenea în 
condiții speciale, țin să vă mulțumesc că sunteți prezenți pentru a constata 
vacantarea locurilor celor care au plecat și validarea noilor consilieri, 
pentru a putea desfășura normal ședințele de Consiliu Local. 

Președintele de ședință face prezența, fiind prezenți toți cei 12 consilieri în 
funcție.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind adoptată 
în unanimitate.

Primar Anton Ardelean: Vă rog domnule președinte să supuneți votului și 
cele 4 proiecte suplimentare. 

1. Proiect cu privire la rectificarea bugetului local al orașului 
Tăuții Măgherăuși pe anul 2020. S-au primit 300.000 lei de la 
Consiliu Județean, bani ce au ca destinație infrastrucutra și 
partea de confinanțare a proiectelor.

2. Proiect privind insusirea unor documentatii cadastrale și 
atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Tautii-
Magheraus a unor terenuri ( Lăpușan-Băița).

3. Proiect privind atestarea la domeniul privat al orașului Tăuții 
Măgherăuși a unui teren. ( PGA).

4. Aprobare înființare asociație sportivă de fotbal Gloria Tăuții 
Măgherăuș

Președintele de ședință supune la vot lista proiectelor suplimentare, 
aceasta fiind adoptată în unanimitate.

Se constituie comisia de validare a Consiliului Local, în locul celor două 
locuri vacante fiind propuse ca membri doamna consilier Bocuț Anca și 
doamna consilier Săsăran Ana. Se procedează la vot, cele două primind vot 
favorabil, existând o singură abținere în persoana domnului consilier Pop 
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Călin, proiectul nr.1 privind modificarea componenței Comisiei de 
validare din cadrul Consiliului Local al orașului Tăuții Măgherăuș 
fiind adoptat cu 11 voturi pentru. Astfel, Comisia de Validare are 
următoarea componență: Zaharie Vasile – președințe, Bocuț Anca – 
membru, Săsăran Ana – membru. 

Președintele de ședință supune la vot constatarea vacantării celor 3 locuri 
de consilier local, ca urmare a demisiei domnilor Gaie Nicolae, Lauran 
Marin și Rațiu Adrian.  Proiectul nr.2 fiind adoptat cu unanimitate de 
voturi.

Din partea grupului PSD sunt propuși pentru a ocupa locurile vacante de 
consilier local, doamna Albert Ana și domnii Țîțu Ioan și Sindreștean Ionuț.

Consilier local Ispășoiu Pompiliu: Domnule primar, ar fi bine totuși ca în 
aceste comisii să fie un reprezentant și de la alte partide.

Primar Anton Ardelean: Noul Cod Administrativ spune că în privința 
componenței acestor comisii trebuie să se respecte structura votului 
exprimat de cetățeni. 

Președințe de ședință Ghișa Alexandru: Noi cei de la PER am stat 2 ani 
deoparte, pentru că această comisie de validare era formată exclusiv din 
reprezentanți PSD, poate dacă era și cineva din opoziție, s-ar fi sesizat că nu 
este normal să așteptăm atâta.

În urma votului și a constatării de către Comisia de Validare privind 
legalitatea validării și a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, Albert Ana, 
Țâțu Ioan și Sindreștean Ionuț, fiind supleanți pe lista PSD, sunt validați 
fiecare cu unanimitate de voturi în funcția de consilier local, aceștia 
depunând jurământul de credință, dobândind totodată dreptul de vot în 
ședința curentă. Pe cale de consecință, se constată faptul că:

Proiectul  nr.3 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui 
Țîțu Ion, următorul supleant pe lista PSD, a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.
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Proiectul  nr.4 privind validarea mandatului de consilier local al d-nei  
Albert Ana, următorul supleant pe lista PSD, a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.

Proiectul  nr.5 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui 
Sindreștean Ionuț, următorul supleant pe lista PSD, a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.

Președintele de ședință Alexandru Ghișa supune la vot Proiectul nr.6 
privind vanzarea terenului concesionat  in favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate – Mureșan Viorica Ancuța. Proiectul fiind adoptat cu 
unanimitate de voturi. 

Președintele de ședință Alexandru Ghișa supune la vot Proiectul nr.7 
privind vanzarea terenului concesionat  in favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate – Hamza Ștefan Florin și Hamza Roxana Irina. 
Proiectul fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință Alexandru Ghișa supune la vot Proiectul nr.8 
privind vanzarea terenului concesionat  in favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate – Hamza Zoltan-Ionuț. Proiectul fiind adoptat cu 
unanimitate de voturi.

Președintele de ședință Alexandru Ghișa supune la vot Proiectul nr.9 
privind aprobarea unui schimb de terenuri ( parcelă pentru tineri). 
Proiectul fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință Alexandru Ghișa supune la vot Proiectul nr.10 
Proiect privind aprobarea unui schimb de terenuri ( parcelă pentru tineri)

Proiecte suplimentare

Primar Anton Ardelean: Proiect cu privire la rectificarea bugetului local al 
orașului Tăuții Măgherăuși pe anul 2020. S-au primit 300.000 lei de la 
Consiliu Județean, bani ce au ca destinație infrastrucutra și partea de 
confinanțare a proiectelor.
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Consilier local Călin Pop: Repartiția acestor sume de bani e cu dedicație 
pentru infrastructură?

Primar Anton Ardelean: Da, suma fiind aprobată de către Consiliul 
Județean.

Președintele de ședință Alexandru Ghișa supune la vot Proiectul 
Suplimentar nr. 1, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

La invitația consiliului local, s-au prezentat investitorii Hatos Ciprian si 
Neamț Adrian

Primar Anton Ardelean:  Cererea dumneavoastră declanșează procedura 
de concesionare, urmând ca ulterior atribuirea să fie făcută în urma 
licitației și a prețului cel mai mare.

Hatos Ciprian: Am nevoie să concesionez acest teren, eu mai am acolo un 
teren în proprietate personală, și vreau să mă extind pentru parcare de 
camioane. 

Consilier local Marinică Șomcutean: Să ne spuneți câte locuri de muncă 
creați, dacă investiția este poluantă sau nu, și alte detalii care contează. Și 
să mai știți că pe 60% din suprafața respectivă trebuie să edificați o 
construcție, nu doar o parcare.

Primar Anton Ardelean:  Să știți că domnul consilier are dreptate, pentru 
a concesiona un teren cu scopul de a face o investiție, trebuie să îndepliniți 
anumite criterii: să creați un numă de locuri de muncă, să realizați o 
investiție de o anumită valoare, să ocupi în procent de 60% din suprafața 
terenului cu o construcție, un spațiu amenajat unde se defășoara activitatea 
care generează implicit și locuri de muncă, și să precizați perioada pînă la 
care veți finaliza investiția. Acestea sunt condițiile minimale, iar de aici 
lucrurile pot avansa, pot să participe și alte persoane la licitație. La 
momentul actual, oferta dumneavoastră nu este în concordanță cu cerințele 
Consiliului Local, dar vă invităm la primărie unde colegii mei din aparatul 
tehnic vă vor spune ce și cum trebuie făcut.
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Neamț Adrian: Dețin o societate ce are ca obiect de activitate confecțiile 
metalice, suntem 5 angajați și momentan avem sediul în Cătălina, sediul pe 
care vrem să-l mutăm în Tăuții Măgherăuș.

Consilier local Marinică Șomcutean: Dacă domnii vor să facă această 
investiție, și să-și mute sediul aici, neapărat să fie mutat la Tăuții 
Măgherăuș și sediul fiscal.

Președintele de ședință Alexandru Ghișa supune la vot propunea ca 
Hatos și Neamț să fie chemați în următoarea ședință ordinară de Consiliu 
Local pentru a-și susține investițiile preconizate pentru care solicită 
concesionarea terenului. Propunerea fiind adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

Primar Anton Ardelean: Al doilea proiect suplimentar, privind Proiectul 
de insusire a unor documentatii cadastrale și atestarea apartenentei la 
domeniul privat al Orasului Tautii-Magheraus a unor terenuri  este capăt de 
stradă 79, în capăt există terenurile statului român, iar dacă veți aproba 
această dezmembrare vom proceda spre vânzarea sau concesionarea 
terenurilor, dându-i o utilitate, fiind  vorba de aproximativ 60 de arii.

Președintele de ședință Alexandru Ghișa supune la vot Proiectul 
Suplimentar nr. 2, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

Primar Anton Ardelean: Proiectul suplimentar nr 3, privind atestarea la 
domeniul privat al orașului Tăuții Măgherăuși a unui teren. ( PGA).

Consilier local Marinică Șomcutean: Domnule primar, acel drum nu e 
concesionat?

Primar Anton Ardelean: Nu, nu este concesionat. Terenul merge de la 
calea ferată până la benzinărie, pe lângă SIROMEX, urmând ca acest drum 
să fie folosit de către toți din zonă, PGA, Slavic și ceilalți. Drumul o să aibă o 
lățime de 6 m cu tot cu acostament.

Președintele de ședință Alexandru Ghișa supune la vot Proiectul 
Suplimentar nr. 3,  acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi.
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Primar Anton Ardelean: Proiectul suplimentar nr. 4 privind aprobarea 
înființării asociației sportive de fotbal Gloria Tăuții Măgherăuș

De ce ONG, pentru că atât Consiliul Județean, cât și noi, finanțăm pe legea 
350 ong-urile, așa cum s-au acordat fonduri și pentru A.S. Nistru, existând 
de asemenea posibilitatea să fie și investiții private, dar fără să urmărească 
obținerea de profit. Gloria Tăuții Măgherăuș, a fost echipa fanion a 
localității, care nu a mai funcționat din varii motive, însă am funcționat la 
cotă de avarie cu echipa A.S. Nistru, echipă care din anumite motive 
funcționează și nu funcționează, dar poate să rămână și A.S. Nistru, nu este 
o problemă să fie două echipe. Avem terenuri de mini-fotbal la Bușag, la 
Merișor, la Nistru două, la Tăuți, și avem un proiect depus cu finanțare 
europeană pentru reabilitarea stadionului din Băița, cu tribune și vestiare 
noi. Avem mari solicitări de la echipele de fotbal copii și juniori din Baia 
Mare pentru a le facilita accesul la antrenamente pe aceste terenuri. Un 
exemplu este Nicu Sabău, fost jucător la FC Baia Mare, ce are două echipe 
de juniori, și vrea să ne ajute în continuare atât cu A.S. Nistru cât și de 
echipa Gloria Tăuții Măgherăuș. Aștept întrebări!

Președintele de ședință Alexandru Ghișa: Cine se va ocupa de acest 
ONG?

Primar Anton Ardelean: Dacă o să aprobe consiliul local, ne vom orienta 
asftfel încât să fie un președinte ales și doi vicepreședinți. În privința celor 
doi vicepreședinți, mă gândesc să fie Nicu Sabău și David Săsăran, iar 
președintele poate să fie și o persoană din mediul de afaceri, dar asta o să 
decidă consiliul, și cei care cunoașteți o personalitate dispusă să facă asta 
benevol și fără a fi plătită, vă invit să o aduceți. O să trebuiască să pornim 
din liga a v-a, chiar dacă vechea echipă Gloria Tăuți avea palmares, dar 
având o întrerupere de activitate de atâția ani, trebuie să înceapă din 
diviziile inferioare și revenim la Gloria Tăuții Măgherăuș. Poate să fie și A.S. 
Nistru, să avem două echipe, cum Recea are 5 echipe chiar dacă e o 
localitate mai mică. Țelul meu este să văd echipe de copii și juniori la fotbal, 
iar acele terenuri să le dăm în folosință. Având bază materială facem și la 
Băița un stadion frumos, fiind deja depus proiectul european, avem și 
proiectul privind modernizarea sălii de sport din Tăuți, având posibilitatea 
să avem o infrastructură sportivă multă care trebuie pusă în valoare și 
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folosită, să vină copiii din Tăuții Măgherăuș, din Baia Mare, să alerge, să 
facă sport.

Președinte de ședință Ghișa Alexandru: Care e situația terenului din 
Băița?

Primar Anton Ardelean: O perioadă a fost și o problemă de ordin juridic, 
deoarece se spunea că e terenul cuiva, a unei persoane din Băița care s-a 
ocupat de fotbal și a făcut unele investiții din bani proprii, a susținut 
ulterior că terenul și vestiarul sunt ale sale. Verificând situația reală, și 
având documentația necesară, Primăria a întabulat terenul în proprietatea 
orașului, astfel încât tot ce se află acolo de la teren la stadion, vestiare, 
întreaga baza este a Consiliului Local. Această persoană, despre Oto este 
vorba, s-a luptat și a ținut echipa din Băița cât a putut, și chiar dacă a existat 
o neînțelegere între noi, nefiind un lucru tocmai plăcut, în cele din urmă în 
conformitate cu prevederile legale, această bază a intrat în deplină 
proprietate al Consiliului Local și vom realiza modernizarea tribunelor, a 
vestiarelor. Într-adevăr că starea în care se prezintă astăzi acel spațiu nu 
este una tocmai bună, vom trimite personalul de la S.C. Prima pentru a 
curăța și întrețina zona, pentru ca atunci când o să înceapă campionatul, cu 
Gloria Tăuți în liga a V-a și A.S. Nistru în liga a IV-a, terenurile să fie 
pregătite, marcate, să existe condițiile necesare pentru a se desfășura 
meciurile de campionat. Starea precară a obiectivului la momentul vizitei în 
teren atunci când s-a depus proiectul de modernizare din fonduri 
europene, a justificat necesitatea investiției, iar acum fiind în așteptare vom 
face unele lucrări de reparații, dar nu de anvergură, pentru că vom primi 
fonduri europene pentru a moderniza întreg obiectivul, și nu se justifică să 
cheltuim înainte sume mari de bani din fonduri proprii. 

Consilier local Marinică Șomcutean: Domnule primar, procedura de 
înlăturare a echipei de la Nistru, nu a fost normală și corectă, trebuia să fie 
adus la cunoștință Consiliului Local, nu doar așa mergi și îi dai afară. Dacă 
se face un alt ONG, oamenii aceia au investit primii acolo, ar trebui să facă 
împreună, să nu fie cei de la Nistru înlăturați. Să meargă două echipe, sau 
chiar trei echipe, dar să rămână și echipa de la Nistru. 
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Primar Anton Ardelean: Începutul enunțului dumneavoastră nu este 
corect, de unde aveți informația că există o procedură de înlăturare e chipei 
din Nistru? Eu tocmai ce am spus că trebuie să rămână și echipa din Nistru. 
Legat de investiții, nu a investit nimeni în afară de acest Consiliu Local și 
Consiliul Județean, noi am plătit arbitrii, antrenorii, deplasările, 
echipamentul, noi am susținut această echipă, cu bani publici de la Primăria 
Tăuții Măgherăuș.

Președinte de ședință Ghișa Alexandru: Primii bocanci și  tricourile de la 
început au fost cumpărate de Viorel Pop, domnule primar. Doi ani s-a jucat 
în echipament alb-negru. 

Primar Anton Ardelean: Da, la început, nu neg asta, până ce ne-am ocupat 
noi de echipă.

Consilier local Călin Pop: Referitor la echipă și la ONG, n-am nimic 
împotrivă să mai înființăm un club, dar cu considerentul că le vom sprijini 
în mod egal pentru a nu exista discuții de favorizare a unuia sau altuia.

Primar Anton Ardelean: Să ne înțelegem foarte bine, nu ai cum să scoți pe 
unu sau pe altul de la finanțare, întrucât e vorba de bani publici, la banii 
alocați din bugetul local pentru finanțările unor activități non-profit în baza 
legii 350, pot să se încscrie mai multe asociații și ong-uri. Dacă avem puțin 
patriotism local, Gloria Tăuții Măgherăuș a fost și trebuie să fie echipa de 
fotbal a acestui orășel, dar nu înlăturăm pe nimeni, au loc toți. 

Consilier local Marinică Șomcutean: Dacă ați reluat discuția cu 
înlăturatul, vă spun eu că așa s-a procedat, nu trebuia nimeni să meargă 
acolo să le ia cheile, că nu duceau terenul cu ei acasă, se discuta în Consiliul 
Local și cine rămânea lua cheile, nu să se ajungă la schimbat de iale, că 
terenul nu e nici al dumneavoastră, nici al meu, nici a viceprimarului.

Primar Anton Ardelean: Dar știți câte stricăciuni s-au făcut acolo? Să 
ajungem în situația în care să se spună că nu suntem reponsabili și nu 
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gospodărim acel spațiu? Vă invit domnule Șomcutean să vă implicați în 
echipa de management a acestei echipe.

Președinte de ședință Ghișa Alexandru supune la vot Proiectul 
Suplimentar nr. 4, acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru, abținându-se de 
la vot consilierii Marinică Șomcutean și Călin Pop. 

Președintele de ședință Alexandru Ghișa: Am văzut pe facebook că se 
discută intens problema gazului din Bozânta, cum se prezintă situația 
acolo?

Primar Anton Ardelean: Rețeaua de gaz trece prin fața fiecărei gospodării 
din Bozânta. La un moment dat a fost finalizată rețeaua de distribuție, iar 
după doar o zi s-a privatizat, existând numeroase intervenții inclusiv în 
Monitoriul Oficial, dar nimeni nu a venit la licitație. DelGaz este societate 
care vinde gazul, Transgaz deține rețeaua de medie-presiune, iar noi 
trebuie să ne contectăm la acea stație de reglare și măsurare a presiunii ce 
o controlează Transgaz, iar de la acel SRM (stație de reglare și măsurare) 
pleacă rețeaua de presiune redusă a DelGaz. Am obținut cod SIRUTA pentru 
Băița și Bozânta, iar astăzi Băița se poate conecta la gaz. Referitor la 
Bozânta, Transgazul a susținut că SRM-ul existent e vechi și nu corespunde, 
la momentul actual fiind necesară o stație de distribuție care încălzește 
gazul și cu injectoare care dau o anumită presiune gazului.  Consiliul Local a 
votat să se cumpere alt SRM, banii există în contul DelGaz care la rândul său 
are contract cu Transgaz, dar problema majoră este că aceste SRM-uri nu se 
mai produc în România, noi având speranța să poată fi cumpărat din 
Republica Moldova sau Germania, un SRM nou care să îndeplinească 
criteriul de încălzire a gazului. După ce o sa fie achiziționat acest SRM și 
vom conecta conducta de gaz, primul lucru pe care îl vom face e să 
conectăm la rețeaua de gaz căminul cultural, școala, biserica, așa cum ați 
votat, după care toți cetățenii se vor putea racorda la gaz. Știu că există 
diverse persoane, respectiv domnul Matra, fratele fostului consilier local 
Câmpan, care se folosesc de acest subiect pentru a face campanie împotriva 
mea, dar vă asigur că am toate actele doveditoare ce demonstrează 
implicarea mea inclusiv pânâ la nivel de ministru, pentru a putea 
achiziționa acest SRM și a avea gaz în Bozânta.
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Consilier local Călin Pop: Eu nu cred că cei din Bozânta au treaba cu 
dumneavoastră, cât faptul că își doresc să aibă gaz. Încă din 2018 am fost cu 
toții de acord cu studiu de fezabilitate, ulterior în 2019 am votat creditul. 
Părerea mea e că se face campanie când nu ar trebui, e o nevoie a 
cetățenilor, care pur și simplu vor să aibă gaz. 

Primar Anton Ardelean: Și credeți că eu nu vreau? Că nu îmi doresc să vă 
că există gaz în gospodăriile din Bozânta?

Consilier local Marinică Șomcutean: Domnule primar, referitor la 
asfaltarea în Bozânta, când vin firmele care introduc apă sau gaz, nu se 
stipulează în contract oglibația lor de a aduce asfaltul la starea în care a 
fost? Au făcut tasarea cu roata de la buldoexcavator, o să vedeți în trei ani 
că o să fie valuri pe drumurile din Băița. Stratul de uzură de ce nu se pune? 
Domnule primar nu-i lăsați să facă ce vor, chiar dacă sunt ARL Strabag, 
mergeți pe strada unde stă Călin Trif să vedeți că zidurile de sprijin sunt 
crăpate și tencuite. Zidurile alea ori le demolează, cum se face că un zid de 
sprijin de 3 metri, crapă tot la un metru-doi și l-au tencuit acum. Ce facem, 
tencuim cu rahat, rahatul? Sunt bani pe care îi aruncă aiurea. 

Primar Anton Ardelean: Dacă un cetățean vrea să introducă gaz  sau apă, 
și obține certificatul de urbanism pentru a realiza lucrarea prin perforare 
pe sub carosabil, sau cu tăiere, în această a doua varianta, având și obligația 
să aducă drumul la stadiul inițial. Trebuie să vă mai spun că Guvernul 
Orban, a dat dispoziție că toate proiectele care s-au făcut să fie verificate în 
teren, iar Tăuții Măherăuș a fost verificat de ISC Bistrița Năsăud, care au 
carotat lucrările efectuate, au dat aviz, iar după noi am plătit. 

Consilier local Călin Pop: Vă rog să vorbiți cu cei de la Prima să curețe 
terenurile de joacă pentru copii.

Primar Anton Ardelean: Da, în regulă, urmează să se facă.
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Diverse

1. Cerere Duduc Florin – amânare pentru ședința următoare, 
documentație insuficientă/inadecvată

2. Cerere RegaRivulus S.R.L, - producător de churos-gogoși spaniole, 
privind autorizarea activității în sistem ambulant pe teritoriul 
orașului Tăuții Măgherăuș. S-a votat în unanimitate pentru a-i solicita 
să se prezinte la serviciul autorizări.

3. Cerere Slavic Viorica – solicită concesionarea unui teren de 
aproximativ 200-300 mp pe drumul Nistrului, strada 24 lângă stația 
Vital, penru a construi un spațiu comercial alimentar. Cererea 
respinsă cu 7 voturi împotrivă și 8 abțineri. S-a considerat că nu 
există perimetru construibil în zona indicată de solicitant, și 
posibilitatea să apară impedimente pentru desfășurarea normală a 
traficului rutier. 

4. Cerere Ofrim Ovidiu, pentru efectuarea unui schimb de teren în 
suprafață de 568 mp, între solicitant și primărie. S-a votat în 
unanimitate pentru realizarea analizei tehnice și legale în vederea 
posibilității efectuării schimbului. 

5. Cerere concesiune PracticMonique SRL din Vălenii Lăpușului, solicită 
concersionarea unui teren 5000-10.000 mp în vederea construirii 
unui depozit logistic și a unei parcări de camionae. S-a votat în 
unanimitate pentru amânarea luării unei decizii și dezbaterea cererii  
pentru ședința următoare, documentația depusă fiind insuficientă și 
inadecvată la momentul actual.

6. Cerere Pop Vasile Dumitru, în calitate de administrator al S.C. 
VasCrim S.R.L. în vederea obținerii unui aviz favorabil pentru 
culegerea și valorificarea fructelor și ciupercilor din flora spontană, 
Cererea a fost  respinsă în unanimitate pe considerentul că fructele și 
ciupercile din flora spontană locală trebuie să fie valorificate cu 
prioritate de către comunitatea locală.

7. Cerere Matei Florina, prin care solicită închirierea unui spațiu de 12 
mp pentru amplasarea unui container metalic unde se vor 
comercializa flori. Cererea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, 
prețul lunar de închiriere fiind stabilit la 1 euro / mp. 

8. Cerere S.C. K&P Vibe Consulting S.RL., prin care solicită 
concesionarea unui teren în suprafață de 26.512 mp în zona Lacului 
Nistru, pentru dezvoltarea unui proiect turistic. S-a votat în 
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unanimitate chemarea solicitantului în următoarea ședință de CL 
pentru detalii suplimentare.

Președintele de ședință declară ședința încheiată

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ghișa Alexandru   

SECRETARUL ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ

Bîndilă Călin

Întocmit,

Insp. Sima Vlad


