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Nr.9897/28.08.2020

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

din data de 28.08.2020

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

Președintele de ședință, dna.Albert Ana, face prezența și constată că, din totalul de 15 
consilieri în funcție ai Consiliului Local, sunt prezenți 12 consilieri, lipsind dl. Zaharia Vasile, 
dl.Șomcutean Marinică și dna. Săsăran Ana. Supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind adoptată 
în unanimitate și conține următoarele proiecte de hotărâre:

1.  Proiect cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş pe 
anul 2020;

2. Proiect cu privire la vanzarea unui teren concesionat in favoarea proprietarilor 
supraedificatelor;

3. Proiect cu privire la vanzarea unui teren concesionat in favoarea proprietarilor 
supraedificatelor;

Primarul, Anton Ardelean, o roagă pe dna. președintă să supună votului și un proiect 
suplimentar.

1. Proiect suplimentar cu privire la însușirea Avizul Consiliului tehnico-economic 
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Președintele de ședință supune la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței și a 
proiectului suplimentar, acest lucru fiind adoptat în unanimitate.

Primarul: Vin cu explicații în legătură aceste proiecte de pe ordinea de zi. În ceea ce privește 
rectificarea bugetară, precizez ca este necesară deoarece am primit niște bani pentru 
ÎNVĂȚĂMÂNT, pentru a susține o categorie specială de copii. Nu toți copiii vor beneficia de 
acești bani, ci doar cei care vor îndeplini anumite criterii, așa cum va rezulta pe baza anchetelor 
sociale care se vor efectua pentru fiecare caz în parte. Celelalte două proiecte se referă la 
vânzarea unor terenuri concesionate, în favoarea proprietarilor construcțiilor edificate. Vorbim 
despre soții Frățilă de pe str.42 și despre SC GIMOKA SRL, cei care au construit o hală pe 
str.66. Construcțiile sunt notate în CF, este îndeplinită procedura de vânzare.
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Proiectul de hotărâre pe care vi l-am mai propus azi se referă la proiectul de introducere a 
gazului în Bozânta Mare. Am primit avizul favorabil pentru documentația care prezintă lucrările 
de racordare a acestei localități la sistemul național de transport gaze naturale. Voi da citire 
acestui aviz, din data de 25.08.2020, pe care trebuie să îl aprobați.

Președintele de ședință supune la vot fiecare proiect în parte, după cum urmează:

1) Proiect nr.1 cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş 
pe anul 2020;

Vot: unanimitate pentru.

2) Proiect nr.2 cu privire la vanzarea unui teren concesionat in favoarea proprietarilor 
supraedificatelor;

Vot: unanimitate pentru.

3) Proiect nr.3 cu privire la vanzarea unui teren concesionat in favoarea proprietarilor 
supraedificatelor;

Vot: unanimitate pentru.

4) Proiect suplimentar nr.1 cu privire la însușirea Avizul Consiliului tehnico-economic 
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Vot: unanimitate pentru.

Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

Notă! După declararea închisă a ședinței, apare dl.Marinică Șomcutean, care solicită lista de 
prezență pentru a o semna. Dl. Secretar general îl informează însă despre faptul că acesta nu 
apare menționat pe această listă deoarece, a rămas definitivă poziția sa pe lista de candidați la 
Consiliul local pentru alegerile locale 2020, din partea Alianței pentru Unirea Românilor.

Preşedinte de şedinţă,                                                                                  Secretar general,

   Albert Ana                                                                                               Bîndilă Călin-Ioan

Întocmit,

Băbuţiu Florina-Mădălina


