
ROMANIA 

JUDETUL MARAMURES 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI 

TAUTII MAGHERAUS 

Nr. 1789/27.02.2017 

PROCES VERBAL 
Sedinta ordinara din 27.02.2017 

Incheiat azi 27.02.2017, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Tăuţii Măgherauş, 

convocată de primar. 

Presedinte de sedinta este dl Bihari Iosif. 

La şedintă participă :  domnul primar ARDELEAN ANTON si secretarul orasului Bindila Calin 
Ioan. 
Primar: Buna ziua.Am reusit sa finalizam bugetul.Aceasta era o urgenta.Lista de investitii e 
baza, am intarziat putin din cauza scolii. Au mai aparut cateva proiecte suplimentare:1. 
Aprobarea alocarii sumei de 1500 lei pentru aniversarea  Fanfarei Stibina si a majoretelor.Cu 
aceasta ocazie le alocam fonduri pentru concertul aniversar; Al doilea proiect este cu privire la 
aprobarea cuantumului maxim al prestatiilor sociale pentru copii.Sunt 12 copii necajiti, care 
frecventeaza gradinita sau clasele 1-4, carora, un antrenor le ofera cursuri gratuite de inot la 
Drurelax, noi le oferim echipamentul.La toamna vom aproba rechizite si imbracaminte.Pe tot 
anul avem un buget estimat la 10.000 de lei pentru aceste prestatii; Cel de-al treilea proiect se 
refera la bursele aferente anului 2017- 50 de burse la 1000 de copii; Proiectul 4- aprobarea 
operatiunilor de dezlipire la terenul din zona Gater- 20-30 ari; proiect 5- inscrierea dreptului de 
proprietate al primariei asupra unor strazi, care vor intra in administatrea Consiliului Local; 
proiect 6- rezilierea unor contracte de concesiune; proiect 7- prelungirea valabilitatii PUG pana 
maxim in 2022. Avem PUG-ul nou in lucru, suntem in faza de avizare. 
Presedintele face prezenta.  
Sunt prezenti 15 consilieri  si un delegat satesc dupa cum urmeaza:  
Bonti Iosif 
Bihari Iosif  
Butoi Viorel 
Câmpan Cosmin Călin Toma 
Gaie Nicolae Marin 
Ispăşoiu Pompiliu 
Ivaisuc Romulus Janos 
Lauran Marin Florin 
Marinescu Dumitru 
Mureșan Cosmin 
Pop Romeo Paulin 
Pop Călin Dumitru 
Rațiu Adrian 
Săsăran Ana  
Somcutean Marinica 
Lupse Alexandru 
 
Presedintele supune la vot ordinea de zi.  

Vot: unanimitate pentru 

Secretarul  supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 



Vot: unanimitate pentru 

Presedintele supune la vot ordinea de zi  suplimentara.  

Vot: unanimitate pentru 

 
Proiect 1 privind  aprobarea bugetului local al orașului Tăuții Măgherăuș pentru anul 
2017. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect 2 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 2016. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Primar:Dlor consililieri sa le spuneti profesorilor ca dorim rezultate.Suntem printre putinele 
primarii care le-au achitat toate cheltuielile cu naveta. 
Proiect  3  privind însusirea Acordului de reabilitare drumuri de exploatare încheiat cu SC 
VERDUMEX CAV SRL. 
Primar: Data trecuta am discutat subiectul, a obtinut tot ce trebuia. Are contract de inchiriere si 
avizul de la Apele Romane.  
Pop R:  Daca repara drumurile, noi nu avem nimic impotriva. 
Marinescu D: Ii vom invita pe toti cei care exploateaza la o intalnire pentru a le pune in vedere 
ca trebuie sa contribuie la intretinerea drumurilor in zona Merisor. Pana acum doar S.C.IUGA 
S.R.L. a raspuns solicitarilor.  
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect 4 privind aprobarea propunerilor de dezlipire a unor terenuri din proprietatea 
privată a  oraşului Tăuţii Măgherăuş si deschiderea de coli funciare în vederea 
concesionării prin licitaţie publică pentru construirea de locuinţe 
Secretar: Acum avem noi regulamente privind vanzarile de terenuri si concesiunile catre 
persoanele fizice. Acestea vor intra in sedinta viitoare.  
Primar: Mai avem concesiunile acestea, dar daca persoana doreste sa cumpere, aduce bani la 
buget si cu un drum ne plateste total concesiunea si taxele si impozitele. Interesul nostru este 
sa vedem casa care intra in circuitul civil.  
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect 5 privind aprobarea organigramei SC PRIMA TĂUȚI SRL, desemnarea unui 
administrator interimar,  precum și de aprobare a prețurilor și tarifelor pentru acțivitățile 
de prestări servicii ale societății. 
Secretar : A fost infiintata o comisie care a analizat activitatea SC PRIMA TAUTII SRL.  In urma 
sedintei comisiei s-a hotarat ca doamna Daniela Popa sa nu mai continue activitatea si alte 
masuri.  
Primar : Am crezut ca ne vom putea lauda cu SC PRIMA TAUTII SRL, eu sper ca dupa ce vom 
avea cabana si cantina si vom reface Centru de afaceri. La aceasta ora sa propui la casare 
buldoexcavatorul care are doar 9 ani…Propunem interimar Daniel Muresan.  
Campan C: Sa-i dam salariu ca doamnei Popa. 
Primar: Are un pic peste 1000 de lei, la SC PRIMA SRL ii vom da minimul pe economie.  
Romeo P: Am vazut ca va avea 50.000 aport social, e foarte bine sa se doteze.  
Primar: Daca anul acesta nu face profit, nu o mai tinem.  
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 



Proiect 6 cu privire la aprobarea  Programul anual pentru acordarea de finantare 
nerambursabila din bugetul general al orasului Tautii Magheraus pe anul 2017conform 
HCL nr.15/27.02.2017 si stabilirea componenței comisiilor de evaluare a proiectelor si 
solutionare a contestatiilor.  
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

Proiect  suplimentar nr 1 cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2017 a 

sumei de 1.500 lei necesare organizarii evenimentelor ocazionate de Concertul aniversar 

Majorete & Fanfara „Stibina”. 

Comisiile: Aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
Proiect  suplimentar Nr  2 privind aprobarea cuantumului maxim si conditiile de acordare 
a prestatiilor financiare exceptionale conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind 
protectia si promovarea drepturilor copilului. 
Primar : E vorba despre cele doua situatii pe care vi le-am explicat. Aprobam acum criteriile 
generale pe tot anul. Va voi da lista cu cei 12 copii care merg la inot, nu ezitati sa spuneti daca 
copilul nu merge la scoala si sa supuneti atentiei parintilor acest aspect.  
Campan C: Propun aceste masuri si pentru cei aflati in plasament.  
Primar : Antrenorul s-a oferit sa antreneze un numar de 12 copii.  
Primarul intreaba consilierii despre situatia copiilor inscrisi pe lista. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Proiect  suplimentar Nr 3 cu privire la aprobarea cuantumului si a numarului de burse 

scolare pe anul 2017. 

Primar: Sunt 11 burse sociale si 39 de merit. 

Comisiile: Aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

Proiect  suplimentar Nr 4  cu privire la  aprobarea unor operatiuni de dezlipire a unor terenuri 

din proprietatea privata a orasului si atribuire de numar cadastral  

Comisiile: Aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

Proiect  suplimentar Nr 5  privind efectuarea demersurilor necesare în vederea înscrierii  

în cartea funciară a dreptului de proprietate publică al Orașului Tăuții Măgherăuș şi 

administrarea Consiliului Local asupra  terenurilor aferente unor străzi . 

Pop R: As vrea sa se faca luarea in evidenta a tuturor terenurilor aferente strazilor.  
Marinescu: Nu confundati, e important pe cine figureaza terenul.(se refera doar la cele aflate in 
proprietatea publica a orasului).  
Primar: Le vom clarifica  
Comisiile: Aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

Proiect  suplimentar Nr 6  privind rezilierea unor  contacte de concesiune la cererea 

concesinarului Szaviczky Felix Carol. 

Comisiile: Aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 



Proiect  suplimentar Nr 7  privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic 

General al orașului Tăuții Măgherăuș și al Regulamentului de Urbanism aferent, până la 

data de 30 decembrie 2022. 

Comisiile: Aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

Diverse 
1. Cerere Boitor Stefania 

Marinescu: Cladirea arata rau, doamna doreste sa faca o croitorie. Comisia 1 Aviz 
favorabil.  
Primar: Primaria are in administrare cladirea pe o perioada de 30 de ani. Contractul de 
comodat se reinnoieste anual. Va rog sa fiti de accord, in principu, deoarece e vorba de 
modernizarea cladirii si de crearea de noi locuri de munca.  

           Vot: unanimitate pentru 
2. Cerere Stejerean Calin – Hagero 

Viceprimarul, presedintele Comisiei 1 a prezentat cererea SC Hagero srl prin care isi 
exprima dorinta de a achizitiona 2,5 ha teren intre SC Eaton Electroproductie SRL si SC 
Autoland SRL pentru a realiza o investitie cu valoarea de aproximativ 2 mil. Euro, 
nepoluanta, cu ocuparea in proportie de minim 60% cu constructii din totalul suprafetei 
achizitionate.In prima etapa vor fi create 50 de locuri de munca.Investitiile vor fi realizate 
in maxim 3 ani de la data semnarii contractului notarial.In cazul castigarii licitatiei doresc 
inca o suprafata de 2 ha pentru extindere.  
Comisia 1 Aviz favorabil.  
Primar: El cere doua hectare cu drept de preemtiune pe terenul din spate. Eu zic ca spre 
Autoland sa luam o banda de 6 m de acces de la drumul european. Atribuim acum 
paralel cu Eaton, iar noi vom avea acces in spate la Autoland. In caietul de sarcini 
vindem 2 hectare cui castiga, insa schita de dezmembrare va fi cu cei 6-7 m langa 
Autoland, front la european. Daca el va cumpara si terenul din spate, tot el va fi in 
avantaj . Omul vrea sa se dezvolte puternic.  

            Vot: unanimitate pentru 

3. PER  
Pop R: S-au depus din partea PER doua adrese. Domnul Ivaisuc a demisionat, iar PER 
MM ne-a trimis 2 adrese cu persoanele urmatoare din lista. 
Plenul constata ca dl. Ivaisuc s-a prezentat in calitate de consilier local atat la sedinta pe 
comisii cat si la sedinta ordinara convocata de primar, motiv pentru care cererea lui 
ramane fara obiect. 
Primar: Domnul Ivaisuc e prezent, specificati asta, a votat proiectele de hotarare.  Fiind 
prezent demisia nu mai este valabila.  
 

Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

Presedinte de sedinta                                                 Secretar 

Bihari Iosif                                                              Bindila Calin Ioan 

 

 

                                                                                       

                                                                                            Intocmit  

                                                                                       Ster Georgeta                      



 
 


