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PROCES VERBAL 

Sedinta extraordinara din 22.12.2017 

Incheiat azi 22.11.2017, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Tăuţii 

Măgherauş, convocată de primar. 

Presedinte de sedinta este dl Ispasoiu Pompiliu. 

La şedintă participă :  domnul primar Ardelean Anton si secretarul orasului, domnul 
Bindila Calin Ioan. 
Primar: Iniţial doream o şedinţă ordinară pe final de lună dar, având în vedere că ar 

putea să intre o HG cu zile libere, am preferat să o facem azi, pentru a nu întâmpina  

greutăţi  deoarece funcţionarii publici ar putea fi liberi. 

Vă rog să acceptaţi scuzele mele dacă v-am supărat cu ceva în acest an. Vă rog să vă 

daţi fiecare câte un refresh şi să vă reconfiguraţi. Vă transmit tuturor Crăciun fericit, 

Sărbători fericite şi un sincer : „La mulţi ani!”. 

Primarul propune introducerea pe ordinea de zi a două proiecte suplimentare şi 

procedează la descrierea lor. 

Preşedinte: Sunt 28 de ani de la Revoluţie. Propun un moment de reculegere.  

Presedintele face prezenta.  
Sunt prezenti 13 consilieri. 
Presedintele da citire convocatorului si supune la vot ordinea de zi.  

Vot: unanimitate pentru 

Presedintele  supune la vot ordinea de zi suplimentara.  

Vot: unanimitate pentru 

Secretarul supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 
Vot: unanimitate pentru 

1. Proiect de hotarare privind  aprobarea prelungirii contractului de 
inchiriere pentru spatiul cu destinatie   locuinţa socială situat in loc. 
Nistru, str. 105, nr.24/19 
Vot: unanimitate pentru 
 

2. Proiect privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 

2018. 



3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2018 
Această listă cu posibilele investiţii pentru anul 2018 este doar o propunere. 
Obiectivele care efectiv se vor executa, vor fi cuprinse în lista finală, Anexă 
la Hotărârea de aprobare a bugetului local pe anul 2018. 
Vot: unanimitate pentru 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
local pe trimestrul IV pe anul 2017 
Vot: unanimitate pentru 
 

5. Proiect de hotarare  privind aprobarea trecerii în administrarea UAT 

Tăuții Măgherăuș a unui teren în suprafață de 654 mp, teren care a fost 

amplasată platforma meteorologică a Stației Meteorologice Județene 

Baia Mare. 

Vot: unanimitate pentru 

 

6. Proiect cu privire la aprobarea cuantumului si a numarului de burse 

scolare pe anul 2018. 

Vot: unanimitate pentru 

 

7. Proiect cu privire la aprobarea alocarii drepturilor băneşti  aferente  

personalului didactic din cadrul Liceului „Traian Vuia” Tautii 

Magheraus, care au solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare 

pentru luna octombrie 2017. 

Vot: unanimitate pentru 

 

8. Proiect cu privire la aprobare PUD : Construire ansamblu rezidențial – 

Patru  duplexuri P+1E ( SC MONPLAST TRANS SRL) 

Vot: unanimitate pentru 

 

9.  Proiect privind rectificare bugetului local pe anul 2017  

Vot: unanimitate pentru 

 

10. Proiect cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii 

publici și personalaul contractual ce fac parte din familia ocupațională 

„Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

orașului Tăuții Măgherăuș. 

Vot: unanimitate pentru 

 

11. Proiect cu privire la aprobarea  Protocolului de colaborare dintre 

orașele Salamina din Grecia și Tăuții Măgherăuș din România. 



Vot:unanimitate pentru 

12. Proiect 1 suplimentar privind aprobarea  participării unei delegații din 
partea orasului Tautii Magheraus în orașul Tisovec din Slovacia, în 
perioada 25-29 ianuarie 2018. 
Vot:unanimitate pentru 

13. Proiect 1 suplimentar privind aprobarea  achiziționării de materiale 
aniversare cu ocazia celebrării anului Centenar al Marii Uniri de la  1 
Decmbrie 1918. 
Vot: unanimitate pentru 

Primar: Stimaţi colegi. Am iniţiat acest proiect cu mare bucurie în suflet. Anul centenar a 

început de la 1 decembrie. Tot anul vom folosi materialele promoţionale la diversele 

evenimente. Steagul oraşului e aprobat pe albastru şi roşu. Eşarfa va fi în culorile 

oraşului şi se va purta cu partea albastră în dreapta.Vă rog să transmiteţi cetăţenilor să 

le poarte. Se va înmâna o diplomă de nobleţe pentru fiecare cetăţean. Nepoţii noştri vor 

putea astfel să afle că am trăit în anul centenar. 

 
Diverse 

1. Act aditional dr. Oane- prelungire contract inchiriere 
Vot: unanimitate pentru 

2. Adresa IPJ MM 
 

Primar: Se lucrează şi sperăm să terminăm sediul nou. E amenajat frumos, are centrală 

proprie, grupuri sociale. Îşi vor plăti utilităţile, pentru că au contoare separate.  

Propun să îl invităm pe şeful actual al Poliţiei oraşului în şedinţa din ianuarie 2018, să 
prezinte un raport de activitate al instituţiei şi să asculte părerea consilierilor cu privire la 
activitatea acesteia. 
 
 
Presedintele declara sedinta inchisa. 
 

 
 

Presedinte de sedinta                                                 Secretar 

Ispasoiu Pompiliu                                                       Bindila Calin Ioan 

 

 

                                                                                       Intocmit  

                                                                                       Ster Georgeta                       

 
 


