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Nr. 8112/01.09.2016
PROCES VERBAL
Sedinta extraordinara din 01.09.2016
Incheiat azi 01.09.2016, cu ocazia sedintei extraordinare, a Consiliului Local Tăuţii Măgherauş,
convocată de primar.
Presedinte de sedinta este dl Bonti Iosif.
La şedintă participă : domnul primar ARDELEAN ANTON, secretarul Oraşului domnul BINDILA
CALIN IOAN si Dl director al Liceului Traian Vuia, Gicu Marina.
Primar: Buna ziua. Dlor colegi permiteti-mi sa supun la vot cele 2 proiecte suplimentare.La sedintele
extraordinare puteti sa va intalniti si pe comisii, la cele de indata, nu. Va rog sa nu uitati, joia viitoare va
voi convoca din nou. Veti fi anuntati la timp.La ora 10 vom intalni delegatiile, la 10.30 vom depune jerbe
la Ion Sugariu. Dupa aceea vom pleca, pe jos, la biserica romano-catolica.Invitatii, vor sta pe banci, noi,
gazdele, vom sta in spatele lor. Dupa slujba, care dureaza in jur de o ora, vom pleca spre Caminul
Cultural. Acolo ne va astepta fanfara.In sala vor fi scaune si publicul va intra pe cele 4 usi de acces. Dupa
intonarea imnurilor, vor lua cuvantul primarii.Ulterior, timp de o ora, Ansamblul Transilvania va oferi un
spectacol. Fiecare persoana din Baita a primit invitatie, indiferent de etnie. De la sala, fara sa va mai
anunt, plecam la Restaurant Baita, impreuna cu delegatiile. Sa nu asteptati sa va invite cineva, Dvs.
Sunteti organizatorii.Va lasati rudeniile si prietenii la Caminul Cultural si veniti la restaurant. Din
delegatii fac parte si consilieri locali.
Primarul explica proiectele inscrise pe ordinea de zi suplimentara.
Primar: Dle presedinte va rog sa preluati conducerea
Dle director, va rog sa prezentati si dlor consilieri, problema Dvs.
Presedintele face prezenta.
Sunt prezenti 15 consilieri 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
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
Presedintele supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Vot: unanimitate pentru
Presedinte: sunteti de acord sa dam cuvantul dlui director?
Consilieri:Da.
Director: Am convenit ca toate sedintele de consiliu profesoral sa le desfasuram in sala Casei de Cultura.
Avem astfel posibilitatea de a desfasura decent activitatea noastra, pentru ca la liceu e aglomeratie.
Doresc sa va informez despre stadiul pregatirilor pentru inceputul anului scolar. Marea majoritate a
spatiilor sunt in bune conditii si nu au necesitat lucrari ample de igienizare. Precizez ca din luna mai neam desfasurat activitatea intr-un spatiu mai restrains din cauza lucrarilor, care trebuiau sa fie gata in
septembrie.
Am aprovizionat cu materiale de intretinere. Spatiile sunt functionale in proportie de 95%.Am reparat
sobele si am verificat centralele termice. Am comandat lemne, dar nu sunt multumit, deoarece sunt de
dimensiuni foarte mari. Dl. viceprimar m-a asigurat ca va lua masuri pentru rezolvarea acestei probleme.
Avem autorizatii, mai trebuie sa primim autorizatia de functionare de la primarie.Va rog sa urgentati
aceasta problema.
De o luna se taraganeaza lucrarile la santierul de constructii- extindere pe verticala.De 3 zile firma
constructoare a parasit santierul. De ieri au inceput sa care materiale.Imprejmuirea este inexistenta si e
periculos pentru copii. Am mari rezerve ca vom intra in spatii macar in decembrie.
Primar: Dle director, va informez ca s-au facut mai multe adrese catre constructor. Acesta, calitativ,
lucreaza bine. Opereaza in 24 de santiere. Mi-a spus ca se vor incadra in termen, care expira la anul. Nu
avem spatii, vom gasi solutii. Constructorul trebuie sa finalizeze 2 lucrari, pe fonduri europene, care
expira luna aceasta. S-au retras pentru a finalize acele lucrari, sunt cu platile la zi si de saptamana viitoare
se intorc. Juridic ei se incadreaza in termen.
In ceea ce priveste lemnele trebuie gasite solutii. Va rog sa va aranjati depozitul, pentru ca primarii vor
dori sa viziteze.Baita si scoala Nistru vor fi obiectivele de vizitat. Vom extrapola infratirile la scoala si
religie.
Marinescu: Am identificat o firma, care sa taie lemnele. Replica angajatilor Dvs. a fost : “ sa le si
crape!”.Va rog sa luati masuri, sa le crapati si sa le aranjati.
Director: Aprobati-ne achizitionarea unei drujbe.
Primar: Voi aproba, dar sa se foloseasca exclusiv pentru scoala.Dl. viceprimat nu a spus totul si are
dreptate. Cine, cum si unde o va folosi?Ati avut 2 cositori si o drujba. Unde sunt? Nu le convine, vin
altii.
Somcutean: In spatele scolii au crescut balariile foarte mult.
Primar: Acolo va fi acel campus. Vom face imprejmuirile, vom veni cu drumul pe langa vale si il vom uni
cu celalalt. Aveti putina rabdare, nici curtea nu e asfaltata inca.
Dle director, m- am asteptat sa le spuneti (consilierilor) despre spatiile de la scoala.Vom lua o hotarare in
acest sens la ora 10.

Proiect 1 privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 2016
Comisiile – aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect 2 privind desemnarea a trei reprezentanti din partea Consiliului Local Tăuţii Măgherăuş în

Consiliul de administratie al Liceului „Traian Vuia” Tauţii Măgherăuş
Comisiile – aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect 3 privind repartizarea unui spaţiu pentru a fi amenajat si dotat în vederea utilizarii ca
locuinţă socială dlui Goje Daniel Tiberiu
Comisiile – aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect 4 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor
de pe raza orasului Tautii Magheraus,care nu se supun inmatricularii
Comisiile – aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect 5 Privind aprobarea cuantumului maxim si conditiile de acordare a prestatiilor financiare
exceptionale conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor
copilului
Comisiile – aviz favorabil

Vot: unanimitate pentru
Proiect 1 suplimentar privind suplimentarea sumelor necesare desfasurarii evenimentului ”Europa
Unita multicultural si infratita- Pasi spre viitor”
Va dau cateva explicatii. As dori ca in sala de la Baita sa intre circa 200 de persoane . Acestea vor primi
un bon in valoare de 12 lei pentru 3 mici si o bere/ un suc. Doar cetatenii care intra in Caminul Cultural
vor primi bonul.Trebuie sa participe la aceste manifestari.Sunteti de acord?
Gaie: Toti vor intra.
Primar:Nu
Presedinte: Se vor inghesui.
Muresan: Sa le dam la iesire( bonurile).
Primar: Sunt 4 intrari.Sunteti responsabili, nu e campanie electorala. Cine nu intra in sala, nu primeste
(bon).Votati cum doriti, eu ma supun vointei Dvs.
Presedinte: Sa stabilim un numar.
Primar sunteti de acord sau doriti altceva?
Consilieri: E tarziu.
Primar: Daca votati bonul, nu votati nr. de persoane. Eu zic sa primeasca bon, doar cei care vor intra in
sala. Spectacolul e gratis. Va rog sa promovati evenimentul, sa spuneti oamenilor sa intre in sala.
Vot: unanimitate pentru
Proiect 2 suplimentar Cu privire la realizarea unor operatiuni de dezlipire a unui teren din
proprietatea privata a orasului
Primar: Alimentara din Baita e un pericol public. Drumul care merge din str. 73 in jos spre Tautii, e un
teren mic. Vecinul l-a imprejmuit, dar nu e a lui, ci a statului.Tot de la drum, in partea stanga se poate
amenaja parcare. Sa nu-i dam tot terenul, ci spatiul unde este situata alimentara. Restul ramane domeniu
public, asa toata lumea va fi multumita.

Ispasoiu: Din cate stiu, cladirea e castigata la licitatie. Omul mi-a fost subordonat. A dat in judecata
primaria pentru ca nu a intrat in posesie, desi a castigat licitatia.Omul a investit niste bani.
Somcutean: A fost un proces castigat?
Primar: A dezinformat cetateanul respectiv. Nu exista nici un proces pe rol.Legat de investitiile pe care lea facut, vom expertiza cladirea, care se afla in conditii precare. Are datorii, si-a batut joc de noi. Ma refer
doar la cladire, care e un pericol public. Noi acum discutam despre teren, nu despre cladire.
Ispasoiu: Ce a castigat la licitatie?
Primar: Nimic.E o minciuna, dezinformeaza.Voi prezenta probe.Sa deschidem proces si vom vedea ce va
hotari judecatorul cu un cetatean care a prejudiciat statul.
Am supus la vot terenul. Cand va fi cladirea, veti vedea. Reglementam situatia terenului si pentru noi si
pentru ceilalti. Baitenii trebuie sa stie pozitia mea.
Vot: 13 voturi pentru
2 abtineri: Butoi Viorel si Ispasoiu Pompiliu.
Presedintele declara sedinta inchisa.
Presedinte de sedinta
Bonti Iosif

Secretar
Bindila Calin Ioan

Intocmit
Ster Georgeta

