Nr.11298/24.09.2018
Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Tăuții-Măgherăuș
din data de 24.09.2018
La ședință participă: Primarul orașului Tăuții-Măgherăuș, dl.Anton Ardelean, Secretarul
orașului, dl.Bîndilă Călin Ioan, dna.Boicuț Ancuța, dl. Pop Gheorghe Teodor.
Președinte de ședință: Pop Călin Dumitru.
Primar: Aș dori să vă comunic câteva măsuri organizatorice:
1. Începând cu luna octombrie, ședințele pe comisii se vor ține în sala de la etajul 2, pe care
am eliberat-o pentru a putea fi folosită de către dvs, să vă puteți așeza documentele în
dulapuri. Am vrut să fie mai multă intimitate în cadrul acestor ședințe pe comisii.
Ședințele se vor ține oricând decideți. Președintele de comisie vă poate chema oricând.
2. Pentru referendum... Secțiile de votare vor fi amplasate în incinta Școlilor și a Căminelor
culturale.Vorbiți cu oamenii să participe la vot. Este vorba despre o problemă delicată –
familia.Cei care nu aveți partid nu veți putea fi propuși de către partidul din care faceți
parte ca și delegați în cadrul secțiilor de votare.
Preoții, dacă vor să primească acreditare ca și observatori, trebuie să meargă la BEJ.
În continuare voi da cuvântul Președintelui de ședință.
Președinte: Voi începe cu prezența. Lipsește dl.Viceprimar, Marinescu Dumitru, acesta fiind în
concediu. Supun în continuare la vot ordinea de zi.
Vot: unanimitate pentru.
Supun la vot ordinea de zi suplimentară.
Primar: Avem două proiecte suplimentare noi. Vi le citesc doar acum și le vom dezbate pe larg
în momentul când se vor vota.
1. Stație meteo de pe Dura – o trecem ca și bun de interes public în proprietatea publică a
orașului;
2. Alocarea sumei de 8.000 lei pentru Festivalul „Uniți în sunet de fanfară”;
Vot: unanimitate pentru.
Secretarul supune la vot procesul-verbal de la ședința anterioară.
Vot: unanimitate pentru.
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P1 - Proiect privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Bocuț Ancuța
Ioana.
Comisia de validare a mandatului se retrage pentru a decide asupra validării.
Președintele comisiei de validare citește procesul-verbal de validare, prin care s-a decis validarea
dnei. Bocuț în funcția de consilier local.
Doamna Bocuț Ancuța citește și semnează jurământul.
Vot: unanimitate pentru.
P2 - Proiect privind desemnarea reprezentanților din partea Consiliului local TăuțiiMăgherăuș în Consiliul de Administrație al Liceului Traian Vuia.
Primar: Îl propun pe dl.Șomcutean Marinică în locul dl. Pop Călin, astfel încât fiecare comisie
să aibă câte un reprezentant.
Comisii: vot favorabil.
Vot: unanimitate pentru.
P3 - Proiect privind completarea și actualizarea politicii locale de parcări a orașului TăuțiiMăgherăuș, județul Maramureș.
Primar: Pentru achiziția de autobuze trebuie această hotărâre.
Comisii: vot favorabil.
Vot: unanimitate pentru.
P4 - Proiect privind rectificarea bugetului orașului Tăuții-Măgherăuș pe anul 2018.
Primar: Este nevoie de o rectificare pentru a reechilibra bugetul pentru întregul an.
Comisii: vot favorabil.
Vot: unanimitate pentru.
P5 - Proiect privind prelungirea contractului de închiriere locuință socială a dlui. Pop
Gheorghe-Teodor.
Primar: Dl. Teodor, aici prezent în sală, și-a asumat un angajament de plată cu privire la
datoriile pe care le mai are la bugetul local. O mare parte din aceste datorii au fost deja plătite.
Comisii: vot favorabil.
Vot: unanimitate pentru.
P6 - Proiect privind aprobarea construirii drumului de acces la cimitirul multiconfesional
al orașului Tăuții-Măgherăuș.
Primar: Dacă vom avea acordul de principiu din partea dvs, se va realiza și un deviz de lucrări
și apoi veți aproba indicatorii tehnico-economici.
Va fi un drum secular. Se va face pentru toți cetățenii, deoarece acesta este un cimitir
multiconfesional.
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Notă! La ședință apare domnul Ciurca, împreună cu dl.Lingurar. Dl. Ciurca l-a îngrijit de mic pe
dl.Lingurar și solicită pentru acesta atribuirea unei parcele cu titlu gratuit, pentru a-și construi o
casă și a se pune pe picioarele sale. Susțin că au mai depus la Primărie cereri în acest sens.
Primar: Deocamdaată nu avem parcele libere în zona pentru tineri. Toate cele 120 de terenuri
au fost date. Domnilor consilieri, vă rog pe această cale să anunțați pe cei care au parcele că celor
care nu vor construi li se vor rezilia contractele.
Dle. Lingurar, după ce vom rezilia ce va fi de reziliat, vom proceda la noi atribuiri de terenuri, în
folosință gratuită. Sunt mai mulți tineri interesați...Avem și cazuri sociale grave. Nu e sigur că
veți putea beneficia de o astfel de parcelă. Oricum, vă rog să redepuneți cererea.
P7 - Proiect privind aprobarea vânzării a două imobile de către SC URBIS S.A Baia mare.
Comisii: vot favorabil.
Vot: unanimitate pentru.
P8 - Proiect cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea dezlipirii
unui teren proprietate a orașului Tăuții-Măgherăuș.
Primar: Am făcut unirea terenurilor și acum le dezlipim la fiecare. Vor urma licitațiile. Vă rog
să-i anunțați pe cei interesați că de acum încolo vor urma procedurile de licitație.
Comisii: vot favorabil.
Vot: unanimitate pentru.
P9 - Proiect cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea primei
înscrieri în cartea funciară a dreptului de proprietate privată a orașului Tăuții-Măgherăuș,
asupra unui teren în suprafață de 466 mp.
Primar: Este vorba despre o bucată de teren care a rămas lângă Lazăr, cel cu ciupercile. Va
urma procedura licitației.
Comisii: vot favorabil.
Vot: unanimitate pentru.

P1S - Proiect privind aprobarea trecerii unui teren în suprafață de 654 mp, bun de interes
public național, din domeniul public al Statului în domeniul public al orașului TăuțiiMăgherăuș, jud. Maramureș, ca bun de interes public local.Pe acest teren a fost amplasată
platforma meteorologică a Stației Meteorologice Județene Baia Mare, teren înscris în CF
52392 UAT Tăuții -Măgherăuș.
Primar: Pentru a se da HG, trebuie trecut în domeniul public al orașului. Utilitatea publică a
acestui teren va fi cea de parcare, deoarece în acea zonă, pe Dura, nu s-ar putea amenaja un altfel
de obiectiv.
Comisii: vot favorabil.
Vot: unanimitate pentru.
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P2S - Privind aprobarea sumei de 8.000 lei pentru organizarea, în perioada 25-28
octombrie 2018, a Festivalului „UNIȚI ÎN SUNET DE FANFARĂ”.
Primar: Vor veni Fanfare din întreaga țară. Va fi și un spectacol în cinstea „România 100”.
Dacă vor primi și bani de la buget, atunci nu vor mai solicita nimic de la noi.
Comisii: vot favorabil.
Vot: unanimitate pentru.

DIVERSE
1. Cerere Parohia ortodoxă Bușag.
Primar: Cei 5.000 lei pe care i i-am aprobat vor să îi folosească pentru alte nevoi mai
urgente.
Vot: unanimitate pentru.
2. Cerere Szekely Csaba Zoltan.
Comisia 1 și 3 se vor deplasa la fața locului.
3. Cerere Oancea Vasile.
Primar: Este vorba despre terenul de lângă casa lui.Aici s-ar putea merge pe o
concesiune prin încredințare directă.Dvs. puteți da acum un acord de principiu pentru a se
demara procedurile și a se vedea dacă ar fi posibilă o încredințare directă.
Președinte de ședință: Să votăm, la momentul potrivit, direct concesionarea, nu tot felul
de acorduri în principiu. Să cerem deocamdată un raport de la urbanism pentru a se vedea
dacă e posibilă acea încredințare și vom repune această problemă pe ordinea de zi a
următoarei ședințe.
4. Cerere Gâz Valentina.
Comisia 1 și 3 se vor deplasa la fața locului.
5. Cerere Șomcutean Livian.
Comisia 1 și 3 se vor deplasa la fața locului + raport urbanism.
6. Cerere Pop Ioan.
Primar: Domnul cere un schimb de teren cu orașul nostru. El dorește să ne cedeze o
porțiune de drum de pe Dura, unde sunt litigii și probleme, iar noi un teren în zona
Aeroportului.
Vot: unanimitate împotrivă.
Președintele declară ședința închisă.
Președinte de ședință,
Pop Călin-Dumitru

Secretar,
Bîndilă Călin-Ioan
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Întocmit,
Băbuțiu Florina-Mădălina

