
 

 

ROMANIA 

JUDETUL MARAMURES 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI 

TAUTII MAGHERAUS 

 

Nr.9769/28.09.2017 

PROCES VERBAL 

Sedinta  ordinară  din 28.09.2017 

 

Incheiat azi 28.09.2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Tăuţii 

Măgherauş, convocată de primar. 

 

La şedintă participă :  domnul primar Ardelean Anton  si Secretarul Oraşului domnul 
Bindila Calin Ioan. 
 

Preşedinte de şedinţă este dl. Gaie Nicolae Marin. 

 

Primar-      va multumesc pentru prezenta. Am convocat sedinta de azi cu ordinea de zi 

care v-a fost comunicata si 12 proiecte pe lista de proiecte suplimentare. Sunt proiecte 

care au mai fost discutate in C.L. 

 

Presedintele face prezenta. 

Sunt prezenti 13 consilieri, lipsesc :  Butoi Viorel si delegatul satesc Lupsa Alexandru. 

Presedintele da citire convocatorului si supune la vot  ordinea de zi. 

Vot : unanimitate- pentru 

Secretar    - propun sa supuneti la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 

Presedinte      - supun la vot P.V. de la sedinta anterioara. 

Vot :   unanimitate- pentru 

 

 

1.  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 vederea realizarii 

unui obiectiv industrial. 

 

Comisia 1 si 3- aviz favorabil 

Vot : unanimitate- pentru 



 

 

2.  Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii “ Amenajare canal colector ape pluvial pe strada 22 în oraşul Tăuţii 

Măgherăuş, jud. Maramureş”. 

 

Primar :     este vorba de legatura intre str.23 si str.22 cu scurgere in raul Nistru 

              Intrebari? 

Comisia 1 si 3- aviz favorabil 

Vot : unanimitate- pentru 

 

3.Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii “ Extindere rețea de alimentare cu apă – cartier Băița, str. 88, orașul Tăuții 

Măgherăuș, jud. Maramureș”. 

 

Comisia 1 si 3- aviz favorabil 

Vot : unanimitate- pentru 

 

4. Proiect cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2017 a sumei de 

maxim 10.000 lei necesare pentru organizarea Cupei Buşag  la fotbal. 

 

Comisia 1 , 2 şi 3- aviz favorabil 

Vot : unanimitate- pentru 

Primar :     cu rugamintea sa participaţi şi dumneavoastră d-lor colegi. Atat la eveniment 

cat  şi la festivitatea de premiere care va avea loc in căminul cultural, vor participa 

cetateni din localitate, asa ca va invit sa fim impreuna. 

 

5. Proiect privind prelungirea contractului de de închiriere pentru spațiul cu destinație 

de locuință socială situat in Nistru, str. 105, nr. 24/10 ( Vitan Florin). 

 

Comisia 2+ aviz favorabil 

Vot : unanimitate- pentru 

 

Primar-  da citire proiectelor de pe lista suplimentara. 

 

1. Proiect privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2017. 

 

Vot : unanimitate- pentru 

 

 



 

 

2. Proiect cu privire la aprobarea funcționării unei clase de limba chineză în cadrul Liceului  

Tehnologic „Traian Vuia” precum și a cheltuielilor aferente desfășurării activității. 

Primar – este vorba de functionarea unei clase in limba chineza o data pe  
saptamana in ziua de joi, vin doi lectori chinezi, predarea se face in trei module :  

- de la ora 1400 elevi din clasele VII,VIII, IX 

- de la ora 1500 profesori care insoţesc elevii la practica 

- de la ora 1600 funcţionari publici 

Inspectoratul scolar si cei de la Confucius ne-au selectat in proiect . Lectorii  
doresc ca participanţii sa aibă cunostinţe minime de limba engleză. 
Intr-o sedinta anterioara s-a votat construirea unei fabrici de automobile electrice. 

Ulterior s-a renuntat datorita neseriozitatii investitorului germano-chinez. În prezent 

chinezii ar dori terenul din faţa aeroportului+2 ha.de teren in zona Ronelo, unde vor sa 

construiasca blocuri. Vor investi pe concern chinez pentru ca au facilitaţi, doresc sa-şi 

aduca muncitori .  Vor veni la timp pentru a-şi anunţa intenţia, noi trebuie sa pregatim 

licitaţia. Este un teren foarte bun, cu toate utilitaţile. 

Rrevin la cursurile de limbă chineza. Cursurile nu se platesc doar vă propun să aprobaţi 

subvenţionarea pentru  :  transportul de la Universitatea de Nord,  meniul zilei 

/profesor/zi de joi şi  plata cazării la Universitatea de Nord- pentru un lector (aproximativ 

300-400 lei). Acestea sunt costurile pe care le propun spre aprobare.Vă reamintesc ca, 

sunt si alte localităţi care ar dori sa facă parte din acest proiect insa orasul nostru are 

această oportunitate. 

Campan C.- daca sunt şi alţi doritori ? 

Primar  -  Da, voi propune sa se faca o ora in plus, cu alt grup, de la ora 1700, insa va 

trebui să vedem cate persoane renunţă din gupurile stabilite şi daca este nevoie de un 

alt modul.Doar ca lectorii nu doresc sa pregateasca muncitori de la fabricile din 

apropiere, doresc să-şi aducă muncitori. 

Adrian Rat      – de ce nu doresc să angajeze romani ? 

Primar    - doresc, doar dacă romanii sunt de acord cu oferta lor financiară. Important 

este ca orasul are de caştigat taxe şi impozite locale în urma oricărei investiţii.  

Vă anunţ că azi, directorul de la UAC mi- a comunicat ca au început lucrările si au 

nevoie de 1500 de angajaţi. 

Vot : unanimitate- pentru 

 



 

 

3. Proiect cu privire la constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a dlui 

Butoi Viorel. 

Vot : unanimitate- pentru 

4. Proiect cu privire la aprobarea alocarii sumei de 3000 lei necesare asigurarii transportului 

Fanfarei “Stibina” la Festivalul Național al Fanfarelor Școlare „Pe Ritmuri De Fanfară” 

Vot : unanimitate- pentru 

5. Proiect privind publicarea anunțului de intenție cu privire la atribuirea directă a serviciului 

de transport public local de persoane prin curse regulate în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

Vot : unanimitate- pentru 

6. Proiect privind  aprobarea  efectuării demersurilor necesare în vederea înscrierii  în cartea 

funciară a dreptului de proprietate publică al Orașului Tăuții Măgherăuș şi administrarea 

Consiliului Local asupra  terenurilor aferente straziilor din urmatoarele localitati: Tautii 

Magheraus strada 4, Busag cu urmatoare strazi 119, 120, 121, 122, 123, 124; Merisor cu 

urmatoarele strazi: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140; Baita cu urmatoare strazi: 74, 75, 76, 

77, 78, 82, 85, 86, 87, 88 96, 97, 98, 99, 100; Ulmoasa cu urmatoarele strazi: 157, 158, 159; 

Nistru cu urmatoare strazi: 106, 107, 108, 109, 110. 

Vot : unanimitate- pentru 

7. Proiect privind  aprobarea  efectuării demersurilor necesare în vederea înscrierii  în cartea 

funciară a dreptului de proprietate publică al Orașului Tăuții Măgherăuș şi administrarea 

Consiliului Local asupra  terenurilor aferente straziilor din Tautii Magheraus zona 

Concesiuni PUD I, II, III, IV cu urmatoarel strazi: 153,154,155, 156, 30, 36,37, 143, 146, 

145, 144, 142, 149, 150, 151, 147, 148, 57, 33, 32, 42, 45, 38, 39, 40, 34, 46, 152, 35, 47, 44, 43. 

Vot : unanimitate- pentru 

8. Proiect privind aprobarea cheltuielilor necesare în vederea instalării în localitatea Ulmoasa 

a retelei de comunicații prin fibră optică de către-SC RCS&RDS SA. . 

Vot : unanimitate- pentru 

9. Proiect privind aprobarea amplasamentului pe străzile 28,153, 154, 155  pentru instalarea 

retelei de comunicații și fibrei optice de către SC RCS&RDS SA.  

Vot : unanimitate- pentru 

10. Proiect privind aprobarea efectuării de lucrari topo-cadastrale in vederea dezlipirii si 

atribuirii de numar cadastral, unui teren în suprafață de 41047 mp aflat in proprietatea  

orasului Tautii Magheraus. 

Vot : unanimitate- pentru 

11. Proiect privind aprobarea efectuării de lucrari topo-cadastrale in vederea dezlipirii si 

atribuirii de numar cadastral, unui teren în suprafață de 7000 mp aflat in proprietatea  

orasului Tautii Magheraus. 

Vot : unanimitate- pentru 

 



 

 

12. Proiect privind aprobarea efectuării de lucrari topo-cadastrale in vederea dezlipirii si 

atribuirii de numar cadastral, unui teren în suprafață de 109379 mp aflat in proprietatea  

orasului Tautii Magheraus. 

Primar – dupa ce facem dezlipirile, intre parcări şi drum răman suprafeţe mici de teren şi voi veni 

cu propunerea de a concesiona oamneilor suprafeţele care le revin in dreptul proprietăţii. 

Vot : unanimitate- pentru 

 

DIVERSE 

1. Cerere din partea SC Darpan SRL, prin care solicita prelungirea contractului de  

inchiriere a spaţiului ( chioşc alimentar) din incinta Liceului Tehnologic “ Traian Vuia” 

Tăuţii Măgherăuş. 

 

Primar  – stiti ca la liceu am fost nevoiti să incepem  orele de curs , însa mai sunt 

lucrări de finalizat. Spaţiul există insă va propun să nu vă grăbiţicu aprobarea cererii 

pana reusim sa finalizăm lucrările de amenajare( etanşeizarea panourilor, senzorii, 

etc.). Ulterior spaţiul va fi pregătit pentru chioşc de incintă. Va rog comunicaţi 

răspuns. 

Pop C .- dar cere prelungire 

Secretar  – nu se poate. Contractul vechi a fost reziliat in primavară 

Campan C.  – in acest caz, sa i se comunice ca la această dată nu avem spaţiu 

disponibil cu această destinţie. 

Primar  - doua biserici : Băiţa şi Bozanta Mare, solicita sprijin financiar din partea C.L 

deoarece au lucrări in derulare şi au nevoie de sprijin pentru finalizarea acestor 

lucrări. 

- Bugetul pentru religie şi cultură a fost aprobat prin HCL, acum vă propun ca  

     din acest buget să acordam 5.000 lei la Bozanta Mare si 10.000 lei la Băiţa. 

     Campan C.   – cat daţi la Baiţa să daţi şi la Bozanta Mare 

     Primar    -  la Băiţa preotul a pictat biserica 

     Marinescu D.  -  propun 10.000 lei şi la Bozanta Mare 

     Adrian Raţ    -  propun 10.000 lei şi la Bozanta Mare 

     Bonti i.   – propun 15.0000 la Băiţa 

     Primar   - doresc un extras de şedinţa  

- dl. Marinescu propune- 10.000 lei pentru Băiţa 

- dl. Campan C. şi Gaie M. - propun 10.000 pentru Bozanta Mare 

- dl.Bonti I.- propune 15.000 lei pentru Băiţa 

  Săsăran A. – dar la biserica Tăuţii de Jos ? 

  Primar – reparăm capela, am dat 7.500 lei pentru proiectul de renovare a bisericii. 

 

 

 



 

 

 

Preşedinte de şedinţa  supune la vot suma de 10.000 lei pentru biserica de la Băiţa si 

10.000 lei pentru biserica de la Bozanta Mare. 

Vot : 10 voturi – pentru 

          3 abţineri : Bonti I., Ratiu A. şi Bihari I. (care spun ca au dorit să susţină 

propunerea d-lui Bonti). 

        Primar : propunerea d-lui Bonti nu mai are sustinere, deci nu se supune la vot. 

 

Presedinte de sedinţă : declar sedinţa inchisă 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar                                                                                      Preşedinte de sedinţă 

Bindila Calin Ioan                                                                             Gaie Nicolae Marin 

 

 

 

 

 

Intocmit 

Pozan Cristina Ana 

 

 

 

 

 

 

 


