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             Incheiat azi 29.01.2019, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Tautii 

Magheraus, convocata de primar. 

             La sedinta participa: domnul primar Ardelean Anton, secretarul orasului, domnul Bindila 

Calin Ioan, dl. Pop Ioan si dl. Pop Vasile . 

Presedinte de sedinta este dl. Ratiu Adrian. 

Primar: Buna ziua. Mai sunt doua probleme pe care as dori sa le supun atentiei Dvs.:  

introducerea pe ordinea de zi a unui proiect suplimentar si  convocarea in sedinta extraordinara 

de indata, joi, 31.10.2018, ora 7. Am decis ca salariile functionarilor publici si ale personalului 

contractual sa ramana la nivelul lunii decembrie. Coeficientii se pot modifica. Ar fi bine ca noi sa 

fim primii, sa fim exemplu.  

Dle presedinte aveti cuvantul. 

Presedintele face prezenta. Sunt prezenti 12 consilieri si delegatul satesc. Lipseste dna. Sasaran 

Ana. 

Presedintele supune la vot ordinea de zi.  

Vot: unanimitate pentru 

Presedintele supune la vot ordinea de zi.  

Vot: unanimitate pentru 

Secretarul supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 

Vot: unanimitate pentru 

 

1. Proiect privind însuşirea raportului elaborat de domnul Primar ARDELEAN 

ANTON  privind starea economică, socială şi de mediu a Orașului Tăuții 

Măgherăuș pe anul 2018, activitatea administraţiei publice locale în anul 2018. 

           Vot: unanimitate pentru 

 

2. Proiect privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere pentru suprafața de 

30 de ha pășune situată în localitatea Nistru, orașul Tăuții Măgherăuș. 

Vot: unanimitate pentru 

 



3. Proiect cu privire la aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2018 al 

Oraşului Tăuţii Măgherăuş, în anul 2019. 

Vot: unanimitate pentru 

 

4. Proiect cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2019 a sumei de 

20.000 lei necesare pentru organizarea Cupei Primăverii la fotbal. 

Vot: unanimitate pentru 

 

5. Proiect cu privire la desemnarea consilierilor locali care vot participa la adunarea 

sătească prilejuită de alegerea delegatului sătesc din localitatea Merișor. 

Vot: unanimitate pentru 

 

6. Proiect cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al localității Tăuții 

Măgherăuș. 

Vot: unanimitate pentru 

 

7. Proiect privind modificarea Statutului şi Regulamentului de organizare si 

funcţionare al Ocolului Silvic Ardud R.A. 

Vot: unanimitate pentru 

 

8. Proiect cu privire la cu privire la retragerea dreptului de folosinţă a terenului 

atribuit prin HCL nr. 113 din 2004 în vederea construirii unei locuinţe proprietate 

personală a  dnei Lauran Corina Daniela 

Vot: unanimitate pentru 

 

  9. Proiect cu privire la aprobarea contului de executie a bugetului orasului Tautii   

Magheraus la data de   31.12.2018. 

Vot: unanimitate pentru 

 

9. Proiect cu privire la aprobarea  efectuării demersurilor necesare în vederea 

dezlipirii unui teren proprietate a Orașului Tăuții Măgherăuș. 

Vot: unanimitate pentru 

 

10. Proiect cu privire la aprobarea preluarii în domeniul public al orașului Tăuții Măgherăuș 

a terenului în suprafață de 1.108 mp, parte din strada 133. 

Vot: unanimitate pentru 

 

12. Proiect cu privire la aprobarea volumului de masa lemnoasa prevazut a se recolta in 

anul   2019 din fondul forestier proprietatea orasului Tautii Magheraus. 

Vot: unanimitate pentru 

 



13.Proiect privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti  aferente  personalului 

didactic din cadrul Liceului „Traian Vuia” Tautii Magheraus, care au solicitat 

decontarea cheltuielilor de deplasare pentru luna decembrie 2018. 

Vot: unanimitate pentru 

      Proiect suplimentar privind aprobarea măsurilor de punere în siguranță a unor imobile    

afectate ca urmare a fenomenelor meteorologice deosebite care au avut loc în lunile 

decembrie 2018 și ianuarie 2019. 

 

Diverse 

1. Cerere S.C. Cazare Info S.R.L. 

Viceprimar: Dl. Pop a mai facut si alte cereri. Am studiat-o in comisii. Vom decide 

ulterior. 

Pop I.: Am cerut un teren in concesiune, dar nu s-a aprobat. Apoi am propus un 

schimb. Vreau sa cumpar un teren langa Adiss, unde voi face o sala de evenimente, 

cateva camere si parcare, daca primesc avizul de la Autoritatea Aeronautica. 

Primar: Este o licitatie in curs. E vorba de un teren vizavi de aeroclub. Cineva vrea sa 

faca acolo un minihotel. 

Pop I.: Am cumparat caietul de sarcini. Am inteles ca acolo e un litigiu. 

Primar: Avem pasune, ii putem da in alta parte. Unitatea noastra e de stat. Raspundem 

pentru ceea ce facem. Cine v-a spus de litigiu? 

Pop I.: Am scos un extras C.F. 

Primar: Doriti sa realizati investitia? 

Pop I.: Da. 

Primar: Atunci participati la licitatie. De ce doriti in fata aeroportului? 

Pop: E mai aproape de aeroport. Calatorul poate veni si pe jos. 

Presedinte: Pentru cererea de acum, vom decide ulterior. 

Primarul se retrage.  

Pop V.: Am inteles ca de la 1 ianuarie s-au majorat taxele la teren. S-a spus ca au 

crescut putin in zona concesiunilor. Acest putin inseamna 150%, deoarece este apa, 

gaz, curent. Insa, aceste lucrari le-am facut pe cheltuiala noastra. Am dat in judecata 

primaria, am castigat si mi-am recuperat banii. Ceilalti nu au facut la fel si nu au 

recuperat nimic. 

Dl. Pop descrie lucrarile care s-au facut cu extinderea retelelor,  afirma ca prin noua 

zonare fiscala a trecut din zona D in zona B si de la 192 lei, cat a platit anul trecut, a 

ajuns, acum, sa plateasca peste 500 lei. 

Viceprimar: Nu e inclusa si redeventa? 

Pop V.: Nu, cu redeventa platesc, pentru cei 800 mp, peste 700 de lei. 

Au loc alte discutii in legatura cu zonarea fiscala a teritoriului Orasului Tautii 

Magheraus. 

Presedinte: Va rog sa faceti o cerere in scris si vi se va comunica raspunsul. 



Pop V.: Am studiat legea 227/2015, care da un exemplu de calcul. Pentru 1000 mp se 

plateste suma de 304 lei. 

Presedinte: Faceti o cerere scrisa. 

Pop V.: E pacat ca CL nu e putin mai atent cand e vorba de taxe. 

Presedinte: Secretarul orasului va va comunica raspunsul. 

Au loc discutii legate de pasune, la conditiile de inchiriere, la dificultatile pe care le-a 

intampinat dl. Somcutean cu pasunatul animalelor in anul precedent. 

Somcutean: Trebuie sa platesc, desi anul trecut nu am pasunat. 

Viceprimar: In legatura cu problemele intampinate, vom solicita un punct de vedere, 

in scris, de la Registrul Agricol si o schita cu delimitarea pasunii, de la Urbanism. 

Dl. Somcutean nu si-a pasunat animalele, nu trebuie sa plateasca. 

 

            Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

 

       Presedinte de sedinta                                                                        Secretar 

           Ratiu Adrian                                                                          Bindila Calin Ioan 

 

 

                                                                                                                     Intocmit  

                                                                                                                Ster Georgeta                

 


