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Nr.13998/09.12.2020 

 

Proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Tăuții-Măgherăuș din 

data de 09.12.2020 

 

        La ședință participă: Primarul orașului Tăuții-Măgherăuș, dl. Marinescu Dumitru, 
dl.Secretar general, Bîndilă Călin-Ioan, precum și cei 15 consilieri locali. 

 Se supune la vot ordinea de azi care este votată în unanimitate. 

Primar: Este vorba despre un singur proiect pe ordinea de zi, rectificarea bugetului local pentru 
sumele care au venit pentru salarizarea asistenților personali de la nivelul orașului Tăuții-
Măgherăuș. Este vorba despre o suma de 297 mii lei, care a fost aprobată prin hotărâre de 
Guvern în cursul zilei de ieri. 

 Secretarul general supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare, care este votat în 
unanimitate. 

 

 1. Proiect privind rectificarea bugetului local al orașului Tăuții-Măgherăuș pe anul 

2020 

Ardelean Anton: Așa cum a spus dl. primar, sunt bani alocați la asistenții personali, bani pe care 
trebuie să ii aloce guvernul. Supun atenției că o parte din bani s-au dat din bugetul primăriei. Am 
fost o primărie care și-a achitat datoriile, iar acum numai bine am primit banii și vom face 
soldare de la un capitol la altul. Știe dl. primar și contabilitatea ce să facă. Aveți întrebări, 
discuții legate de acest subiect? Deci nu se stornează bani la un alt capitol, nimic. Sunt bani 
alocați cu destinație. Cine este pentru? 

Proiectul este votat în unanimitate.  

 

Secretarul general: Și eu am o rugăminte. Două de fapt. Cei care nu v-ați depus declarațiile de 
avere și interese vă rog frumos să o faceți. Și v-aș ruga să profitați pentru că urmează ședința 
ordinară unde va trebui să votăm taxele și impozitele. Încă nu v-ați întâlnit să vă stabiliți 
președinte și secretar de comisie, ca să puteți să vă întâlniți după aceea. Eu am să pot să vă spun 
când este ședința următoare, dar nu pot să vă spun când să vă faceți comisiile. Ar trebui să 
rămâneți două minute, fiindcă nu durează mult. Știți componența comisiilor, alegeți-vă 
președinte, alegeți-vă secretar, astfel încât eu să comunic prin aceștia când vom face ședințele de 
comisii și să vin și eu. Vă rog frumos. Mulțumesc! 
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Dl. primar: Fiecare dintre dumneavoastră veți primi câte un brad din partea primăriei și a 
consiliului local. Când doriți, puteți să veniți să îl luați. 

  

 Președintele declară ședința închisă. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                  Secretar general, 

  Anton Ardelean                                                                                       Bîndilă Călin-Ioan 

 

Întocmit, 

Ardelean Corina 


