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Nr.9536/19.08.2020

Proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Tăuții-Măgherăuș

din data de 19.08.2020

       La ședință participă: Primarul orașului Tăuții-Măgherăuș, dl.Anton Ardelean și Secretarul 
general al orașului, dl.Bîndilă Călin-Ioan.

Sunt prezenți toți consilierii în funcție, în număr de 15, alături de cei 4 delegați sătești. 

Președinte de ședință: dna.Albert Ana.

Primarul dă cuvântul Președintelui de ședință, care face prezența, toți consilierii fiind prezenți.

În continuare, Primarul arată că sunt 2 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței, 
referitoare la aprobarea demersurilor necesare în vederea dezlipirii unor terenuri aflate în 
proprietatea privată a orașului Tăuții-Măgherăuș, anume dezlipirea terenurilor de sub blocurile 
de la Nistru și Băița și dezlipirea unor terenuri de pe str.43 din Tăuții-Măgherăuș, aflate în 
spatele unor terenuri concesionate, și de pe str.79 din Băița.

Președinte de ședință: Supun la vot ordinea de zi.

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.1 cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare 
în vederea dezlipirii a 4 terenuri proprietate privată a Orașului Tăuții-Măgherăuș, situate în 
loc.Nistru și loc.Băița.

Președinte de ședință: Supun la vot Proiectul de hotărâre nr.1.

Vot: unanimitate pentru.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.2 cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare 
în vederea dezlipirii a 2 terenuri proprietate privată a Orașului Tăuții-Măgherăuș, situate 
în loc.Tăuții-Măgherăuș– str.43 , respectiv în loc.Băița – str.79.

Președinte de ședință: Supun la vot Proiectul de hotărâre nr.2.

       Vot: unanimitate pentru.

        Primarul precizează și faptul că au mai fost incluse pe lista suplimentară două proiecte de 
hotărâre, unul în legatură cu modificarea unei HCL nr.122/30.04.2020 – cu privire la actualizarea 
unor sume de bani: valoare totală, contribuție proprie, cofinanțare pentru un proiect pe Axa 13, 
proiect dintre cele acesate pentru servicii educaționale, cultural, amenajare spații publice urbane, 
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iar celălalt cu privire la anularea a două hotărâri prin care s-a aprobat inițial vânzarea unor 
terenuri concesionate în favoarea proprietarilor construcțiilor edificate. S-a propus însă anularea 
acestor hotărâri și restituirea sumelor încasate cu titlu de plată a prețului de cumpărare, deoarece, 
deși există edificată câte o Anexă, pe fiecare dintre aceste parcele, acestea sunt situate pe situl 
arheologic, sit cu care avem încă probleme, până nu vom putea descărca zona aceasta. De aceea, 
propun să continuăm cu valabilitatea contractelor de concesiune și vom mai reveni ulterior 
asupra oportunității vânzării acestor terenuri.

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE SUPLIMENTAR Nr.1 în vederea aprobării modificării 
HCL nr.122 din 30.04.2020, privind aporobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
proiect pentru „PROIECT INTEGRAT PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA 
INFRASTRUCTURII DE SERVICII EDUCAȚIONALE ȘI CULTURALE ȘI A 
SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, JUDEȚUL 
MARAMUREȘ”

         Președinte de ședință: Supun la vot Proiectul de hotărâre suplimentar nr.1.

         Vot: unanimitate pentru.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE SUPLIMENTAR Nr.2 cu privire la anularea HCL 
nr.145 și nr.146/18.06.2020.

Președinte de ședință: Supun la vot Proiectul de hotărâre suplimentar nr.2.

      Vot: unanimitate pentru.

Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,                                                                                  Secretar general,

   Albert Ana                                                                                               Bîndilă Călin-Ioan

Întocmit,

Băbuţiu Florina-Mădălina


