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Nr.5378/23.04.2021 

Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Tăuții-Măgherăuș din 
data de 23.04.2021 

 

 La ședință participă: Primarul orașului Tăuții-Măgherăuș, dl. Marinescu Dumitru, 
Secretarul general, dl. Bîndilă Călin-Ioan, precum și cei 15 consilieri locali și delegatul sătesc, 
dl. Pop Daniel-Vlăduț. 

Bocuța Ancuța: Bună dimineața. Începem ședința. Supunem la vot ordinea de zi, 
convocatorul de astăzi, cu cele 18 proiecte. Cine este pentru? 

Votat în unanimitate. 

Secretarul general: Vom supune la vot și procesul-verbal al ședinței anterioare. 

Votat în unanimitate. 

1. Proiect cu privire la aprobarea bugetului local al Orașului Tăuții-Măgherăuș pe 
anul 2021. 

Bocuța Ancuța: Înainte de a cere comisiilor avizul, dl. consilier, Anton Ardelean, dorește să 
ceară anumite lămuriri. 

Ardelean Anton: Dna. președinte, dle. primar, dlor.consilieri, la Proiectul nr.1 l-aș ruga pe dl. 
Primar să ne dea lista de investiții. La capitolul 67.02“Cultură, recreere și religie”, prima 
întrebare pe aș vrea să o pun este la punctul 10 - Reabilitare modernizare, dotare şi extindere 
bază sportivă cu tribune, vestiare și dotări in localitatea Băița (Amenajare teren de fotbal 
Băița) unde ați propus 4.300 mii lei. Întrebarea pe care vreau să v-o adresez: stiți că noi am 
depus pe Axa 13 un proiect pentru sala de sport, muzeul și celelalte?! Știți că am făcut un 
D.A.L.I. pentru Stadionul de fotbal din Băița și urma, ca, după ce semnăm contractul, pe care 
am înțeles că l-ați semnat, o unitate administrativ-teritorială poate să depună și al doilea 
proiect din sectorul sport, turism, social. Vă întreb, ați făcut cerere și ați depus cererea de 
finanțare la Agenția Nord-Vest pentru Stadionul din Băița?  

Marinescu Dumitru: Dle. consilier, așa cum bine știți, proiectul de Axa 13 pe care dvs. l-ați 
semnat în luna august a anului trecutare are patru obiective: Muzeul Acasă, Centrul de zi de la 
Hoșteze, Centrul recreațional care se realizează lângă creșă, plus amenajarea sălii de sport, 
proiect declarat de către ADR neeligibil, motiv pentru care, baza sportivă de la Băița nu face 
parte din Axa 13 și nu s-a putut depune. Acest proiect va fi depus pe alte linii de finanțare la 
CNI, la Ministerul Dezvoltării și Turismului. Deci nu sunt în aceeași Axă 13, cu privire la 
finanțarea acestui obiectiv. 

Ardelean Anton: Deci nu este, am înțeles asta. 
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Marinescu Dumitru: Nu este cuprins în Axa 13 și nu s-a nici putut depune ulterior. Motiv 
pentru care acest obiectiv de investiții face parte din listă, urmând să fie depus la Compania 
Națională de Investiții și a și fost depus pentru finanțare. 

Ardelean Anton: De acord, atunci bugetarea de unde se întâmplă dle. primar? 

Marinescu Dumitru: Bugetarea va fi din acele fonduri pe care noi le vom obține de la 
Compania Națională de Investiții sau alte surse. 

Ardelean Anton: Deci nu din bugetul local. 

Marinescu Dumitru: Dacă va fi cazul vom face și din bugetul local. În acest moment, baza 
sportivă nu face parte din Axa 13 și este depus spre finanțare la Compania Națională de 
Investiții. 

Ardelean Anton: Eu asta v-am întrebat, de ce nu s-a depus la Axa 13? 

Marinescu Dumitru: Pentru că nu se putea depune, dle. consilier.  

Ardelean Anton: Noi doi știm, că am povestit. 

Marinescu Dumitru: Nu se putea depune baza sportivă de la Băița pe Axa 13. Este o cerere 
de fianțare, dle. consilier, pe care dvs. ați semnat-o. Este aici dosarul complet, semnat în luna 
august a anului trecut. 

Ardelean Anton: Pentru proiectul 1.  

Marinescu Dumitru: Pentru proiectul 1. Și baza sportivă nu putea fi depusă ulterior spre 
finanțare la Agenția de Dezvoltare. 

Ardelean Anton: Dl. primar, eu v-am spus. Vom urmări acest obiectiv de investiții pentru că 
la această oră sustenabilitate nu există, dar dvs. dacă ziceți că l-ați depus la CNI, în regulă. A 
doua întrebare, tot la capitolul 67.02, la proiectul cu nr.12 ați alocat 5.000 mii lei la spații 
publice urbane. 

Marinescu Dumitru: Da. Este vorba despre proiectul, tot European, pe care noi l-am depus, 
este vorba despre Proiectul Axa 13, este depus și este cuprins în lista de investiții. Este 
finanțabil, este semnat contractul de finanțare la ADR, dar trebuie să facă parte din lista de 
investiții, motiv pentru care este cuprins în lista de investiții.   

Ardelean Anton: O să urmăresc. 

Marinescu Dumitru: Vă rog să ne urmăriți. 

Ardelean Anton: Bun. Și tot la acest capitol, mai am o întrebare, la subiectul 21 (Amenajarea 
unor Parcuri de aventură în Pădurea Bozânta Mare și Nistru), tot la capitolul 67.02. Noi 
suntem stațiune turistică, dle. primar. Putem încuraja investitorii privați să investească în 
proiecte de turism. Considerați dvs.că e mai de folos să investească Primăria din bugetul local 
în aceste proiecte, având în vedere că ulterior, întreținerea și îngrijirea vor cădea tot în sarcina 
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Primăriei. Zona Aeroportului este o zonă protejată. Eu nu îl văd util în zonă mai ales că, și cu 
asta întăresc ce vreau să spun, este în proiect și am văzut că vă înțelegeți bine cu UAC, să se 
desfințeze această pădure pentru că, creează probleme și piloților. Și doi, UAC-ul are un 
program European, în masterplanul lor mare, dezvoltare, de comandare și mentenanță avioane 
la sol. Pentru că se va termina pandemia și atunci și această problemă este de luat în calcul. Și 
atunci nu știu dacă se merită să investim în parc de aventură, dar aș mai avea ceva. Aș vrea să 
vă spun doar la dvs. că știu că știți, că sunteți jurist, dar mai avem o problemă acolo cu Recea. 
Știți problema… cuantificați, puneți în bază toate ce le-am spus. Dacă merită, eu dle.Primar 
nu aș învesti în zona aceea în parcul de aventură. Având în vedere puținele lucruri care ne 
dezavantajează. Eu vă mulțumesc. Aștept răspuns la aceasta. 

Marinescu Dumitru: Așa cum bine ați spus și dvs., suntem stațiune turistică. Cum bine știți, 
nu toate proiectele, poate propuse, într-o listă de investiții pe parcursul unui an se și 
realizează; un aspect. Doi, relația noastră cu UAC este una foarte bună. Ei la acest moment, 
din discuțiile pe care le-am avut, doresc să își realizeze investiția pe suprafața de teren pe care 
o au. Nu mai iau în calcul tăierea acestei păduri. Motiv pentru care, având în proprietate în 
Pădurea Bozânta Mare și fiind stațiune turistică, suma de 500 mii lei, care este prevăzută în 
buget, este pentru eventualitatea depunerii unui proiect pe fonduri europene. De ce să nu 
investim și să creem, de exemplu, în Pădurea Bozânta Mare un parc de aventură? De ce să nu 
creem piste de biciclete? De ce să nu creem niște zone în care locuitorii atât din Tăuții-
Măgherăuș, cât și cei din Baia Mare să vină să se relaxeze, în zona respectivă? La acest 
moment este o sumă cuprinsă în buget, cu care putem doar să inițiem anumite aspecte legate 
de acest subiect. Nu se va investi în mod direct. Primăria orașului Tăuții-Măgherăuș nu va 
investi, doar în eventualitatea în care vom reuși să depunem aceste proiecte pe turism. Din 
discuțiile pe care le-am avut, atât la Ministerul Turismului, cât și cu cei de la ADR, sunt foarte 
mari șanse să reușim depunerea unui astfel de proiect, atât pentru zona de agrement Lac 
Nistru, cât și pentru zona de la Bozânta, dacă va fi sustenabil. În plus mai vreau să fac încă  o 
precizare legată de comuna Recea. Comuna Recea a revendicat terenul care s-a vândut la 
UAC, după cum bine știți. Este un proces în care Comisia Locală de Fond Funciar a orașului 
Tăuții-Măgherăuș și-a îndeplinit toate obligațiile, motiv pentru care eu nu văd un impediment 
acest divergent cu cei din Recea. Se va judeca și oricum, după cum bine știți și dvs., sunteți 
jurist, terenul care s-a vândut la UAC a intrat în circuitul civil. Nu mai are sens să discutăm 
acest aspect legat de zona de lângă Aeroport. 

Ardelean Anton: Bine ați spus. Eu nu am spus că ne creează probleme, pentru că nici nu au 
sorți de izbândă. Am zis că, procedural, pe legislație, când există un litigiu, asta poate să se 
suspende până la rezolvarea problemelor în instanță. Dar dacă considerați că este nevoie de 
Parcul de aventură și Consiliul local va vota bugetul, nu e nicio problemă, domnia sa sunteți 
ordonatorul principal de credite și veți proceda în consecință. Tot la această rubrică, mai am o 
întrebare. Aici, dna.Președintă, înainte de a trece la celelalte puncte, vă rog să și votați, pentru 
că voi propune un amendament. Este pentru prima data când, după 20 de ani, bisericile nu 
primesc un leu. 

Marinescu Dumitru: Nu este adevărat. Așa cum bine știți… 
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Anton Ardelean: În afară de…Domnul… 

Lauran Marin: În ultimii 4 ani… 

Anton Ardelean: Domnul consilier, haideți frumos,veți lua cuvântul… 

Lauran Marin: Spuneți adevărul. Nu spuneți ce nu e adevărat. 

Anton Ardelean: Aveți posibilitatea să luați cuvântul. Suntem legali toți. În afară de Capolna 
Băița și parcarea din fața Bisercii Bușag, care este domeniul public, deci este un proiect 
asumat al Primăriei, în lista de investiții eu nu am văzut, nu ni s-a prezentat nicio alocare de 
fonduri pentru bisericile din orașul Tăuții-Măgherăuș, motiv pentru care am un amendament. 
Să se aloce la Biserica Romano-Catolică din Nistru 100.000 lei, fiindcă acoperișul este 
problemă și plouă în biserică, să se aloce la Biserica Ortodoxă din Tăuții-Măgherăuș, de la 
Iuga, ca să înțelegeți mai bine, 100.000 lei; este un proiect în derulare, este fisurată biserica, 
fundația și se lucrează… Bineînțeles că ajutorul din partea Primăriei ar fi binevenit, de 
100.000 lei. Să se aloce la Biserica Sf. Ioan Botezătorul, prima biserică ortodoxă pe rit 
bizantin din oraș, 300.000 lei, la Biserica Bozânta Mare, 20.000 lei, la Biserica ortodoxă din 
Băița 50.000 lei, la Capolna Băița 150.000 lei, la Tăuți la Cânța 10.000 lei la Magherăuș, la 
Ulmoasa 10.000 lei, la Bușag, pe lângă investiția care se face, 5.000 de lei și la Merișor 5.000 
lei. După calculele mele, 745.000 lei, sumă pe care, dacă ați spus, și bine ați spus, se poate lua 
din… să rămână bugetul, să se închidă, ca și venituri și cheltuieli, dar să restornați din suma 
de 43 miliarde de la Stadionul Băița, să luați 700 mii lei si să dați la biserici. Acest 
amendament este propunerea mea, dle.Primar. 

Marinescu Dumitru: După cum bine știți, amendamentele la bugetul local se puteau depune, 
conform legii, în momentul în care a fost în dezbatere publică.Acest buget a stat în dezbatere 
30 de zile. Nu aveți dreptate când spuneți că la biserici nu s-a alocat niciun ban. Au fost 
alocați, prin această listă de investiții, 200.000 lei. Trecem printr-o perioadă financiară 
dificilă, după cum bine știți, și bugetul local, în acest moment, trebuie să se redreseze, din 
punctul acesta de vedere. Este necesară realizarea de investiții și nu putem să ne aruncă acuma 
cu aceste sume.. Vreau să fac câteva precizări. Legat de Biserica Tăuții de Jos, preot Iuga 
Ovidiu; am avut deja discuții și cu dumnealui și cu Consiliul parohial, vom ajuta Biserica, din 
suma respectivă, cu suma de care dumnealor consideră că au nevoie.Astăzi este 25.000 lei, 
discuțiile au avut chiar ieri loc, după care vom depune toate diligențele pentru a depune un 
proiect la Ministerul Culturii, pentru că Biserica Tăuții de Jos este un monument istoric. 

Anton Ardelean: Au proiect. 

Marinescu Dumitru: Bineînțeles. Si va fi depus și vom face tot ceea ce este necesar. Legat 
de Biserica din deal, până la acest moment, Consiliul local a acordat suma de 1.213.000 lei. 
Anul acesta am achitat o factură de aproape 70.000 lei care a fost datorie, plus că mai avem 
încă 10.000 de lei de achitat pentru tâmplăria din aluminiu și PVC. La Centrul cultural de la 
Băița se va acorda și la fel la Biserica din Nistru, la biserica catolică, cum și anul trecut, 
dna.Consilier (Miholca) poate confirma că i-am acordat suma pe care a solicitat-o și toate 
bisericile din oraș vor fi ajutate, asta după ce vom avea discuții cu fiecare dintre Consiliile 
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parohiale și cu fiecare preot paroh. Vom ajuta Biserica de la Bozânta Mare, la fel, am discutat 
cu părintele și cu reprezentanții Consiliului parochial. Vă mulțumesc. 

Anton Ardelean: Dle Primar, de unde o să le acordați, că în buget nu este prins? Iar 
rectificarea de buget numai în august se mai poate face. 

Marinescu Dumitru: Este prins în buget, dle.Ardelean. Iar rectificare de buget o să se facă în 
momentul în care vom considera oportun, dacă trebuie să modificăm lista de investiții, poate 
fi modificată în fiecare lună, după cum bine știți. La acest moment, această sumă este 
acordată, de către Consiliul local, tuturor parohiiilor din orașul Tăuții-Măgherăuș. 

Anton Ardelean: Eu… Deci nu e alocat, că în buget nu avem. Eu mai spun o dată, și doresc 
să rămână consemnat în procesul-verbal, și voi urmări să văd de unde acordați, dacă nu ați 
prevăzut în buget. Trebuia să prindeți în buget…Se soldează veniturile cu cheltuielile… 

Marinescu Dumitru: Dle. Ardelean, vă rugăm să ne urmăriți. Totul este transparent, public. 
Puteți să verificați orice. 

Anton Ardelean: Legat de amendament, dle.Primar, și în Regulamentul Consiliului local este 
scris că, consilierii pot să propună amendamente în plen, așa că… 

Marinescu Dumitru: Absolut. Amendamentul va fi supus votului. 

Anton Ardelean: Corect. Nicio problemă. Să votăm. Și atunci, rugămintea mea, 
dna.Președintă, să supuneți votului, că după aceea mai am niște lucruri la buget, fiindcă totuși 
este legea maximă a unui Consiliu, nu putem trece numai așa peste ea…Deci, să supuneți 
acest amendament cu sumele pe care le-am propus, pentru ajutarea bisericilor din orașul 
Tăuții-Măgherăuș, conform desfășurătorului pe care l-am citit. 

Bocuț Ancuța: Supunem la vot acest amendament. Cine este pentru? Împotrivă?Un vot 
pentru…Împotrivă? 3 au fost împotrivă.Abțineri? 

Secretarul general: Au fost 3 pentru, au fost împotrivă…și abținerile. Abținerile se socotesc 
împotrivă. 

Ardelean Anton: Dna.Bocuț, cum ați votat? Împotrivă? 

Bocuț Ancuța: Abținere am votat. 

Anton Ardelean: Știți că abținerile se cuantifică la…. 

Marinescu Dumitru: A votat dna.Consilier, asta e. 

Anton Ardelean: Da, vă rog să…. 

Secretarul general: Deci abținerile se cuantifică la vot negativ, amendamentul a fost respins. 

Anton Ardelean: Domnul Secretar, deci vă rog să înregistrați cei care s-au… 

Secretarul general: E aici, se înregistrează… 
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Anton Ardelean: Da, dar nu știți cine s-a abținut și ăsta, cine a fost pentru… 

Secretarul general: Ne interesează rezultatul final. 

Anton Ardelean: Și nu vă interesează care cum a votat? 

Secretarul general: Mă interesează cine la votul proiectului, nu la votul amendamentului. 
Ăsta e proiectul… 

Anton Ardelean: Da, oricum o să știu care cum a votat. Da, mai am la 70.02 dle.Primar, la 
pct.20 de la acest capitol. Alimentare cu gaz Băița. Știți că gazul din Băița, ca studiu de 
fezabilitate și proiect, au fost împreună cu alimentarea de gaz Nistru. Ați prins doar la Băița 1 
milion de lei, 10 miliarde. Eu aș propune, dacă merg mână în mână și SF-urile, să fie 500 mii 
la Băița și 500 mii la Nistru. 

Marinescu Dumitru: Legat de cele două proiecte de extindere gaz în cele două localități. 
Sunt două lucruri distincte la acest moment. Din toate discuțiile pe care le-am avut cu 
Ministerul Energiei și cu TRANS GAZ, DELGAZ, care este distribuitorul în jud.Maramureș 
al gazului, în Băița lucrurile sunt puțin mai simple decât la Nistru. Rețeaua de gaz există, doar 
trebuie să se realizeze extinderea sa. Deocamdată, la acest moment nu se cunoaște modalitatea 
prin care se va realiza, deoarece, la ANRE lucrurile nu sunt încă foarte clare. Urmează să am  
discuție la București, după Sărbătorile de Paște, să vedem…Pentru că, din informațiile pe care 
le am la acest moment, se vor realiza investiții și de către furnizor, adică de către DELGAZ 
GRID. La Nistru, este o problemă, deoarece nu există rețeaua în localitate, trebuie să fie 
executată înspre localitate, motiv pentru care, aici vom face un studiu de fezabilitate, chiar 
săptămâna viitoare voi discuta cu cei care au…Există contract pentru studiul de fezabilitate și 
se va realiza în cursul acestui an. În funcție de ce va rezulta din acest studiu de fezabilitate, 
vom veni mai departe cu propunerile spre Consiliul local, vis-a vis de gazul din loc.Nistru. 

Anton Ardelean: Dle Primar, bine ați spus dvs., că furnizorul de gaz trebuie să facă 
investiție.. Deci haideți să nu încărcăm bugetul local. 

Marinescu Dumitru: Chiar nu îmi doresc asta. Dar trebuie să vedem… 

Anton Ardelean: Da, dar în buget ați pus 1 milion, 10 milioane. 

Marinescu Dumitru: Dle consilier, dacă nu știm încă care este situația, dacă nu știm în ce 
condiții se poate realiza, cum bine știți, suma este cuprinsă în buget, dar nu este obligatoriu să 
fie consumată și să fie alocată. Este o sumă cuprinsă în buget, în funcție de condițiile legii, 
vom stabili în ce direcție ne ducem. 

Anton Ardelean: Bun, dar aveți sustenabilitate pentru suma asta, sau nu aveți? 

Marinescu Dumitru: Va fi în bugetul local, dle consilier. 

Anton Ardelean: Dar o aveți sau nu? Din ce văd eu o aveți… 

Marinescu Dumitru: Este pe hârtie, bineînțeles. Bugetul este previzionat. Asta este 
explicația mea legată de gazul din cele două localități. 
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Anton Ardelean: Eu revin și vă rog să menționați în procesul-verbal, cele două localități, 
Băița și Nistru să meargă în tandem exact cum se face studiul de fezabilitate. 

Marinescu Dumitru: Dar de ce să plătim un studiu de fezabilitate pentru loc.Băița, dacă 
există rețeaua în localitate și nu este util să prindem sume de bani pentru niște lucrări și niște 
lucruri care nu vor fi necesare, pentru că rețeaua de gaz în loc.Băița este extinsă. 

Anton Ardelean: Trebuie proiect, dle.Primar. 

Marinescu Dumitru: Dle consilier, să vedem în ce condiții, v-am explicat… 

Anton Ardelean: Dar fără studiu de fezabilitate nu se face, ce aveți? 

Marinescu Dumitru: Ba da, se face, dle.consilier. Puteți să ne urmăriți și pe acest subiect. Eu 
o să vă spun că se poate. În loc.Băița, rețeaua de gaz este extinsă. S-ar putea să nu fie necesar 
SF-ul. 

Anton Ardelean: Bine, electoratul va fi informat. 

Marinescu Dumitru: Să fie informat, dle.consilier, electoratul. 

Anton Ardelean: Mai departe. Aș vrea să vă mai întreb ceva. La 74.02, ați propus dvs 500 
mii canalizare Tăuți, 300 mii canalizare Bozânta și 300 mii racord E58. Vă întreb, știți că 
rețeaua de apă și canalizare a fost predată de către Primărie la SC VITAL? Doi, știți că noi am 
predat, Primăria, la VITAL pe programul POIM să execute aceste lucrări? 

Marinescu Dumitru: Dle consilier, de 5 ani de zile, tot acest aspect ni-l spuneți, că VITAL-
ul va realiza lucrări, dar nu a mai realizat niciodată. După cum bine știți, racordurile de 
canalizare de pe drumul european au fost depuse prin VITAL, dar proiectul a fost respins. Nu 
putem să mai amânăm încă o dată, sau încă 5 ani, sau 10 ani, realizarea racordurilor de 
canalizare de pe drumul european E 58. Și a fost depus o dată la VITAL și a fost respins, după 
cum bine știți. Doi, la Bozânta Mare, prin VITAL s-au realizat lucrări de canalizare, dar doar 
în jumătate din localitate. Nu putem lăsa Bozânta Mare cu jumătate de rețea, că a veni 
VITAL-ul cândva. În loc.Bușag, de la Calea ferată spre Căminul cultural, sunt 4 sau 500 m 
canalizare nerealizată. O să stăm după VITAL, când o să vină ei să depună proiect. Str.113 
din Bușag, la fel, canalizare cu pantă inversă. Nu putem lăsa la nesfărșit să mergem cu 
aceleași motivații că este predat la VITAL. Dorim realizarea acestor investiții, pentru cetățenii 
din orașul Tăuții-Măgherăuș. Vă mulțumesc. 

Anton Ardelean: Dl.Primar, în calitatea de Primar trebuie să stăruiți ca VITAL-ul să facă 
numai ce sunt obligați să facă. 

Marinescu Dumitru: Pentru ce sunt obligați să facă, o să ne zbatem și o să le facă, dar pe 
aceste obiective… 

Anton Ardelean: Sunt prinse în POIM. 

Marinescu Dumitru: Nu este adevărat. Și atunci noi le vom realiza. Mai mult decât atât, 
putem să le realizăm și noi pentru că timpul pentru care… De exemplu, toți cei de pe drumul 
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european E58 beneficiază de rețea de canalizare. Proiectul este realizat și va fi dus la bun 
sfârșit. Vă mulțumesc. 

Anton Ardelean: De ce să investim din banii comunității pentru VITAL, să plătească 
VITAL-ul! 

Marinescu Dumitru: Pentru că locuitorii orașului Tăuții-Măgherăuș au nevoie de aceste 
utilități și care nu au fost realizate. Vă rog să ne urmăriți și pe partea asta. 

Anton Ardelean: Obligatoriu. Mai am 84.02, ultima întrebare… 

Mărieș Bogdan: Am o întrebare. De ce s-a predat o lucrare neterminată, poate ne lămuriți și 
dvs, către VITAL, în momentul în care s-a predat canalizarea…de ce s-a predat lucrarea în 
stadiul în care era, neterminată… 

Marinescu Dumitru: Nici recepționată, a fost recepționată de 2 săptămâni. 

Anton Ardelean: Stați că nu v-am înțeles, că v-ați încălecat cu dl.Primar.  

Gaie Marin: Niște voturi, ce mai…Lasă-ne că… 

Bocuț Ancuța: Domnilor, o să vă rog frumos. Dacă mai aveți ceva de adăugat, altfel vă rog, 
să putem continua. 

Gaie Marin: Suntem ca și copiii de clasa intâi la dl.învătător în față. Exact ca și alaltăieri și 
astăzi, cât mai vreți? 

Popp Viorel: Și avem competențe de consilieri, nu de Primar. 

Anton Ardelean: Dna Președintă, îmi dați voie să vorbesc? 

Bocuț Ancuța: O să vă rog, cât mai pe scurt, să putem continua. 

Anton Ardelean: Mai am o întrebare.  

Gaie Marin: Spune câți bani ai dat la Biserica din Tăuți, că la aia din deal… 

Bocuț Ancuta: Dl.Marin, vă rog din suflet sa nu mai interveniți, pentru că așa o să o ținem 
până la amiază. 

Gaie Marin: Așa vrem să facem circ, așa am făcut și alaltăieri, așa facem și azi. 

Bocuț Ancuța: Să îl lăsăm pe dl.consilier să termine ce a început… 

Gaie Marin: Se poate face orice, că așa vrea cineva. Venim cu dl.învățător și stăm toți la 
tablă De ce nu e aia, de ce nu e aia. De ce nu e Bozânta canalizată, de ce acum să o facem?!. 
Să îi ținem pe bieții oameni și în stânga și în dreapta, să ne dea 10 voturi… 

Bocuț Ancuța: Dl.Marin, așa nu o să terminăm astăzi. Vă rog din suflet. Vă rog să continuați. 
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Anton Ardelean: Ca să îi răspund dlui.consilier Măries, în momentul când finanțarea a fost 
propusă să fie făcută prin POIM, am predat rețeaua și VITAL a preluat și cu active și cu 
pasive. Și atunci am predat lucrarea la VITAL, ca să o facă ei. Au început cu Pârjol, fie iertat, 
din cele 400 de racorduri au făcut câteva. Deci pe procedură, pe tehnică, VITAL-ul a fost 
îndrituit să termine această lucrare. 

Lauran Marin: Pe treaba asta de canalizare, de apă, am fost înșelați, pentru că nu s-au știut 
toate de la început. Ei au preluat, au crezut că sunt gata. Acum umblă prin toate localitățile să 
vadă ce probleme sunt. Și sunt 100 de mii de probleme referitoare la canalizare. În Bușag nu 
s-a făcut că nu a fost proiect, am zis de 100 de ori că trebuie făcut și acela, nu este proiect. 

Anton Ardelean: Dle consilier, cred că vorbim de două subiecte distincte. Unu, cartea 
constructorului există la acest proiect. Nu i-am înșelat eu, adică nu i-a înșelat Primăria, pentru 
ce a făcut VITAL. 

Popp Viorel: O să discutăm după aia, deocamdată luați loc ca să poată discuta… 

Anton Ardelean: Dar în ce calitate îmi spuneți să iau loc? 

Popp Viorel: M-am săturat. De o jumătate de oră faceți polemică cu colegii. 

Anton Ardelean: Eu nu fac nicio polemică. Mai am 84.02, la poziția 40, ce reprezintă..? 

Marinescu Dumitru: Sporirea mobilității urbane. Reprezintă un proiect pe care urmează să îl 
depunem pe fonduri europene. Urmează să îl depunem pe Axa POR și va cuprinde tot ce este 
legat de asfaltarea drumurilor comunale, piste de biciclete, poduri , podețe, rigole de colectare 
a apelor pluviale. O să fie un proiect care va fi prezentat Consiliului local în momentul în care 
vom aproba indicatorii tehnico-economici. Asta reprezintă acest proiect. 

Anton Ardelean: Dvs alocați bani, chiar dacă nu știm…Este vorba de 50 milioane. 

Marinescu Dumitru: Dle consilier, este cuprins în buget pentru a putea fi depus ulterior. 
După cum bine știți, trebuie să fie prins în lista de investiții. 

Anton Ardelean: Și tot acolo, adică ce să mai discut. Aveți… 

Pop Călin: Ați terminat? Ca să fie foarte limpede. Nimic mai fals decât faptul că anul acesta 
nu sunt prinși bani pentru biserici. Cultură, recreere și religie, s-a alocat apropate un sfert din 
buget. Mai mult, toate obiectivele de investiții pentru anul acesta au la bază nevoile reale ale 
cetățenilor, iar proiectele care sunt prinse ca și alocare de sume, sunt proiecte la care se 
lucrează, sunt necesare și vom face toate eforturile pentru a absorbi toți banii. 

Marinescu Dumitru: Din orice sursă de finanțare. Ca sunt fonduri europene, că va fi 
Ministerul Dezvoltării, CNI, vom încerca să realizăm ceea ce își doresc cetățenii orașului 
Tăuții-Măgherăuș. 

Anton Ardelean: Domnul Viceprimar, asta e lista dată de Primar. Vedeți aici un proiect 
la…Arătați-mi o prevedere de… 
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Călin Pop: Religia și cultura nu sunt împreună?! 

Marinescu Dumitru: Dna Președinte, vă rog, nu discutăm polemică aici. 

Bocuț Ancuța: Haideți, vă rog să continuăm. Deci, comisiile, pentru proiectul 1, aș dori 
avizele. 

Comisiile au dat aviz favorabil 

Anton Ardelean: La comisia 3 nu e favorabil pentru că ne-am abținut. 

Popp Viorel: 3 la 2. Vă rog să luați loc. A fost votul majorității. 

Bocuț Ancuța: Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri. 

Secretarul general: O abținere. 

Proiectul a fost adoptat cu 13 voturi pentru, un vot împotrivă, al dlui. consilier Anton 

Ardelean și o abținere a dlui. consilier Rus Vasile. 

Bocuț Ancuța: Trecem la Proiectul nr.2. 

2. Proiect cu privire la constatarea încetării contractului de concesiune nr. 4185 din 
01.08.2013 la cererea concesionarului Sabou Ioan Marius. 
 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Secretarul general: Dle consilier Ardelean, dvs votați sau nu la proiecte? 

Anton Ardelean: Da, pentru. 

Bocuț Ancuța: În unanimitate. 

3. Proiect cu privire la constatarea încetării contractului de concesiune nr. 4184 din 
01.08.2013 la cererea concesionarului Sabou Dănuț Vlăduț. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Bocuț Ancuța: În unanimitate.  

4. Proiect cu privire la constatarea încetării contractului de concesiune nr. 7 din 
12.05.2017  la cererea concesionarului Mihețiu Ramona Anamaria. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 
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Bocuț Ancuța: În unanimitate. 

5. Proiect privind vânzarea unor terenuri concesionate în favoarea proprietarilor 
construcțiilor edificate – Boldor Petrică Ovidiu și Boldor Noemi. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Bocuț Ancuța: În unanimitate. 

6. Proiect privind vânzarea unor terenuri concesionate în favoarea proprietarilor 
construcțiilor edificate – Erni Zoltan Csaba. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Bocuț Ancuța: În unanimitate. 

7. Proiect privind vânzarea unor terenuri concesionate în favoarea proprietarilor 
construcțiilor edificate – Erni Andreea Amalia. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Bocuț Ancuța: În unanimitate.  

8. Proiect privind vânzarea unor terenuri concesionate în favoarea proprietarilor 
construcțiilor edificate – Meteș Cristian Ovidiu și Meteș Gabriela Monica. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Bocuț Ancuța: În unanimitate.  

9. Proiect privind vânzarea unor terenuri concesionate în favoarea proprietarilor 
construcțiilor edificate – Manu Alexandru Mircea și Manu Rodica Rozalia. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Bocuț Ancuța: În unanimitate. 



12 

 

10. Proiect privind vânzarea unor terenuri concesionate în favoarea proprietarilor 

construcțiilor edificate – Chiș Traian și Chiș Maria Luminița. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Bocuț Ancuța: În unanimitate. 

11. Proiect cu privire la aprobarea contului de execuție a bugetului orașului Tăuții- 

Măgherăuș la data de 31.03.2021. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Bocuț Ancuța: În unanimitate. 

12. Proiect cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2020 al 

Oraşului Tăuţii-Măgherăuş, în anul 2021. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Bocuț Ancuța: În unanimitate. 

13. Proiect privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 5662 din 

16.06.2015  încheiat cu Cabinet Medical Dr. Biriș Corina SRL-D. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Bocuț Ancuța: În unanimitate. 

14. Proiect cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2021 a sumei  
6.000 lei necesare pentru pregătire (antrenament) și participarea la competiții a 
d-lui Jurge Alexandru-Ionuț. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 
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Bocuț Ancuța: În unanimitate. 

15. Proiect privind însuşirea raportului de evaluare și aprobarea concesionării 
prin încredințare directa d-lui Oiegaș Ioan, a terenului în suprafaţă de 98  mp, 
situat în orașul Tăuții-Măgherăuș, str.16,  identificat prin nr. cadastral 60739 din 
CF nr.60739 Tăuții-Măgherăuș, aflat în proprietatea privată a orașului,  în 
vederea extinderii constructiilor. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Bocuț Ancuța: În unanimitate. 

16. Proiect privind însuşirea raportului de evaluare și aprobarea concesionării 

prin incredintare directa d-nei Lăpușan Alexandra Bianca, a terenului in 

suprafaţă de 371  mp, situat in orașul.Tautii-Magheraus, str.79, localitatea Băița, 

identificat prin nr.cadastral 60846 din CF nr.60846 Tautii-Magheraus și  a 

terenului in suprafaţă de 962  mp, situat in orașul.Tautii-Magheraus, str.79, 

localitatea Băița, identificat prin nr.cadastral 60847 din CF nr.60847 Tautii-

Magheraus aflate in proprietatea privata a orasului,  în vederea extinderii 

constructiilor. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Bocuț Ancuța: În unanimitate. 

17. Proiect Privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței 

Energetice al orașului Tăuții Măgherăuș, întocmit în luna martie 2021. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Bocuț Ancuța: În unanimitate. 

18. Proiect cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului 

orașului Tăuții-Măgherăuș și aprobarea organigramei și a statului de funcții. 

Bocuț Ancuța: Dl, Anton Ardelean dorește să ia cuvântul.  
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Anton Ardelean: Am solicitat discuții în plen, dna. președintă, dl, primar pentru că la 

organigrama pe care ați supus-o spre aprobare, această primărie a funcționat cu 41 de 

funcționari și a funcționat, zic eu, la parametrii optimi, s-au adus bani, mă rog… Nu au fost 

nici într-un an aprecieri nefavorabile la consiliu față de cei din administrație. Acum se 

înființează creșă cu 22 de locuri, de acord, dar până la 85 de locuri, total în organigramă și 

statul de funcții mai sunt 22 de locuri. Paradoxul, dna. președintă și dlor consilieri este că se 

cere un consilier, vă dau câteva exemple, la cabinetul viceprimarului. Păi primarul și vicele să 

lucreze. Eu am stat cu consilier angajat ca șofer, ca să aduc copiii la școală, nu am avut 

secretară… Cum explicați domnule primar creșterea cu 23 de locuri a organigramei pe care o 

propuneți față de cea existentă? Eu vă mulțumesc. Deci eu sunt împotriva acestei 

organigrame, ca să zic așa. 

Marinescu Dumitru: La data preluării mandatului, organigrama veche avea prevăzut 57 de 

posturi, din care 43 ocupate. În acest moment, primăria orașului Tăuții-Măgherăuș lucrează cu 

41 de persoane. Două persoane au plecat, din diverse motive, din aparatul de specialitate al 

primarului. Discutând de aparatul de specialitate al primarului, a fost suplimentat față de 

organigrama veche cu 6 posturi, care reprezintă următoarele aspecte: 2 posturi la urbanism. 

Toată lumea cunoaște volumul de muncă care este acolo, sunt două persoane: un singur 

topograf și dna. Chiș Sînziana. Acolo au fost două persoane, Anton Florin, polițist local, care 

dintr-un motiv pe care nu și-l dorește nimeni, a fost nevoit să plece și fostul consilier, pe care 

l-am preluat de la dl. consilier Ardelean a acceptat să plece. Am înființat un post la achiziții. 

Datorită fluxului de proiecte și a ceea ce dorim să facem, dacă va fi cazul, va fi ocupat. Dacă 

va fi cazul. Consilierul viceprimarului nu l-a stabilit nici primarul, nici viceprimarul, nici dvs. 

Este prevăzut în Codul Administrativ. Nu am venit noi acuma cu ideea să angajăm consilier al 

viceprimarului. La fel, nu înseamnă că acest post va fi ocupat. După cum bine știți dl. 

consilier au fost n adrese pe care le am și eu aici, prin care solicită Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici înființarea Serviciului de Asistență Socială. Odată cu înființarea acestui 

serviciu în cadrul organigramei este obligatoriu să fie și postul de șef al serviciului. La fel, nu 

înseamnă că va fi ocupat. La centrul de informare turistică trebuie prevăzută o persoană, fiind 

stațiune turistică de interes local. Și o persoană, un post care va fi în aparatul de specialitate al 

primarului, este șeful de la biroul creșe, la creșa care urmează să fie. Este conform legii. Deci 

conform legii, acest post trebuie să facă parte din aparatul de specialitate al primarului. Nu noi 

am stabilit, ci legea. Deci față de aparatul dvs. dl. consilier sunt 6 posturi, pe care vi le-am 

spus. Posturi pe care și dvs bine știți că nu sunt obligatorii să fie ocupate. Conform bugetului 
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pe care l-ați văzut, la capitolul salarizare, nu am prevăzut un leu în plus față de anul trecut. 

Cei de la ISU ne spun foarte clar, a fost pensionat reprezentantul primăriei pe situații de 

urgență, este obligatoriu să fie angajat. Am fost chemați la ISU, am avut întâlniri cu ei, în care 

ne-au spus trebuie să aveți angajat pe cineva la situații de urgență, conform legii. Unde va 

trebui să facem angajări, se vor face. Unde nu se vor face, da, organigrama este asta. Șase 

posturi în plus față de organigrama la data preluării mandatului.  

Anton Ardelean: Dl. primar este și instituția delegării de sarcini. Dvs. știți asta. Deci în 

mandatul vechi, era 3 în 1. Adică un funcționar avea trei atribuții. Știți la această oră câți bani 

se alocă pe salariile funcționarilor pe lună? 

Marinescu Dumitru: Mai puțin decât când ați fost dvs, pentru că sunt cu doi mai puțin. 

Anton Ardelean: Nu contează, dar cât se alocă? Care este suma pe lună? 

Marinescu Dumitru: Undeva la 200.000. 

Anton Ardelean: 450.000. Atâta merge acuma. Dacă va fi dublu, cât va merge? 

Marinescu Dumitru: Dl. consilier, cum să fie dublă organigrama, când v-am explicat foarte 

clar despre ce este vorba? 

Lauran Marin: Dacă ne aducem aminte consilierii mai vechi, primarul aducea consilieri 
personali. Și acuma… 

Anton Ardelean: Pe cine? 

Gaie Marin: Pe dna. Brad. 

Anton Ardelean: Nu-i adevărat. 

Marinescu Dumitru: Putem dovedi asta. 

Popp Viorel: Dl. coleg Anton Ardelean are impresia, sau vorbește din punctul de vedere al 
primarului. Uită că a fost primar în ultimii 20 de ani și a făcut primăria asta varză.  Cetățenii 
nu au avut acces la serviciile pe care trebuia să ni le asigure. Personal am avut probleme în 
ultimii 12 ani. Nu mi s-a aprobat un certificat de urbanism, deci din toate asta văzute acuma, 
cetățenii sunt respectați, iar toate proiectele de hotărâre se focalizează pe interesul 
cetățeanului, pe satisfacția cetățeanului, și are curajul și tupeul să vină să dea lecții acestui nou 
consiliu și acestei noi administrații. Vă rog să îi acordați averstisment pentru comportamentul 
dânsului, pentru că aceste detalii le-am mai discutat și în ședința pe comisii, nu trebuia să le 
readucă în plen, pentru că sunt detalii pe care trebuia să le cunoască. Dupa 20 de ani de 
experiență trebuia să știe ca bugetul nu este... 
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Marinescu Dumitru: Este unul previzionat. 

Anton Ardelean: Vă dați dvs. seama, că în democrația asta, faptul că un consilier întreabă și 
dorește să știe, un adversar politic cu terenul de lângă vale, ăla e necazul, să se știe. Că nu am 
acordat o arie de teren în plus, dl. primar o să îi dea. Pentru asta cereți avertisment. V-aș ruga 
să vedeți regulamentul de funcționare al unui consiliu. Eu am vorbit elegant, la subiect și dacă 
așa se pune problema vom pune chestiunile și juridic dl. președinte de la comisia 3 pentru 
abuz în funcție. Dacă așa se pune problema. Discutăm unde trebuie. Eu am spus tot ce am 
avut de spus, în calitate de consilier local. 

Bocuț Ancuța: Vă mulțumesc. În consiliul anterior era un regulament ce acorda 2 minute 
pentru fiecare consilier. Și probabil că ar trebui, să nu mai ajungem la aceste polemici și 
aceste discuții, fiecare dintre noi ne dorim ce este mai bine pentru cetățeni și pentru oamenii 
care ne-au susținut pe fiecare, care suntem aici și ne-au votat și eu consider că trebuie să 
mergem înainte pentru binele lor și să lăsăm deoparte restul atacurilor pentru că nu dă bine 
nici față de cetățeni și nici față de noi. O să vă rog din suflet, pe cât putem să ne respectăm 
unii pe alții și să ne abținem de la jigniri și comentarii fără nici un rost. O să vă rog, cel puțin 
cât sunt eu președinte, în 2 minute sa ne rezumăm la ce avem de discutat și restul pe comisii 
sau în particular, cu dl. primar sau cu dl. vice, sau cu cine avem probleme. Întâi comisiile 
pentru proiectul 18.  

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. Acesta a fost adoptat cu 14 voturi pentru 

și un vot împotrivă, al dlui. consilier Anton Ardelean. 

Marinescu Dumitru: O să vă rog ceva foarte scurt. Vreau să fac câteva precizări legate de 
aparatul de specialitate al primarului. Aparatul de specialitate este aparatul de specialitate al 
primarului orașului Tăuții-Măgherăuș și nu a consilierului local. Vă rog frumos dl. consilier 
Ardelean să lăsați funcționarii publici să își facă treaba. Să facă ce au de făcut pentru orașul 
Tăuții-Măgherăuș, pentru cetățeni și pentru comunitate. De trei zile încoace telefoane peste 
telefoane, mesaje peste mesaje, vă rog din suflet. Dacă aveți ceva este președintele comisiei 3 
prin care să discutați cu aparatul de specialitate și prin grija dlui. secretar. Ce ar însemna să 
sune toți cei 15 consilieri într-o săptămână toți funcționarii orașului Tăuții-Măgherăuș? Am și 
eu un semn de întrebare, pentru vorba aia, adversari politici. Bine ați punctat dna. Bocuț. Cred 
că am avut în calitate de primar, până în acest moment o atitudine corectă și cinstită față de 
dvs., indiferent din ce partid faceți parte. Dar, prin toate aceste chestiuni care se ridică cred că 
se dorește să se pună bețe în roate, în bunul mers al activității. Și vă rog frumos, funcționarii 
fac parte din aparatul de specialiatate al primarului orașului Tăuții-Măgherăuș. Mai mult, 
încetați cu propunerile de a-i transfera la alte instituții, că rămâne primăria nu stiu cum... Ați 
făcut o propunere dl. Ardelean, doamnei Pop Romana, care poate să confirme, că o transferați 
la primăria Baia Mare. Dacă dorește fiecare dintre acești oameni, cărora nu le convine să 
lucreze cu Marinescu în calitate de primar, nu ținem pe nimeni cu forța. Atâta vă întreb: ce ar 
fi însemnat ca de luni și până astăzi, toți cei 15 plus delegatul sătesc să dea telefoane 
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funcționarilor din primărie? De ce? Dl. președinte al comisiei 3, fără să îmi solicitați dvs. și 
doar pe baza unui mesaj, am pus la dispoziția comisiei toți funcționarii care au fost solicitați? 

Popp Viorel: Da. 

Marinescu Dumitru: Au dat explicații? Au fost în comisii? De ce ieri au fost din nou 
recontactați? Bugetul a fost 30 de zile aproape în dezbatere publică. Vă rog frumos, nu știu cât 
voi fi primar, 4 ani, 8 ani, nu se știe. Dar în perioada asta să ma respectați și pe mine, dar să îi 
respectați în primul rând pe ei. Pentru că ei, funcționarii publici, sunt cei care oferă servicii 
cetățenilor din orașul Tăuții-Măgherăuș. Vă mulțumesc! 

Anton Ardelean: Face atac la persoană. 

Marinescu Dumitru: Nu este atac la persoană. Doar am spus niște realități. 

Anton Ardelean: Odată pe an, acest cumul de discuții a fost acuma, odată pe an, când se 
votează legea maximă. Este legea bugetului local care se votează în consiliu. Trebuia să cer 
lămuriri. 

Marinescu Dumitru: Și vi le-am dat. Dar să mi le cereți mie, nu funcționarilor. Sau dlui. 
Secretar. 

Anton Ardelean: Eu am cerut lămurire, am scris, vă arăt negru pe alb, dl. secretar, dl. 
președinte de comisie 3, vă rugăm să ne dați cei trei funcționari, pe buget. 

Marinescu Dumitru: Și au fost prezenți? 

Anton Ardelean: Da, dar cele două mențiuni nu le-am putut clarifica. 

Marinescu Dumitru: Eu sunt de părere că de atâta timp, fiind prezenți în comisie trebuia să 
fiți pregătit și să vi le lămuriți pe toate, pentru că ei au fost la dispoziția dvs. 

Anton Ardelean: Dvs. ați promis la preluarea mandatului că veți asigura transparență totală. 

Marinescu Dumitru: Asta fac.  

Anton Ardelean: Nu vă rog altceva, decât atât. 

Marinescu Dumitru: Asta facem.  

Anton Ardelean: Păi deocamdată nu se vede. 

Marinescu Dumitru: Nu vedeți dvs. Asta e foarte important. Văd ceilalți.  

Anton Ardelean: O să vedem fiecare din proiectele care s-au votat, cum se implementează, 
statul de funcții, fiecare angajare. 

Marinescu Dumitru: Așa cum ați fost și dvs. monitorizat 20 de ani. 

Bocuț Ancuța: Mergem mai departe. 
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Marinescu Dumitru: De câte ori în 20 de ani au fost prezenți funcționarii publici la ședințele 
de comisii? Ca să fie transparență? 

Anton Ardelean: De zeci de ori.  

Marinescu Dumitru: De câte ori consilierii de la alt partid au avut posibilitatea să acceseze 
un funcționar? Toți sunt la dispoziția tuturor. Un buget complet, de la primul capitol până la 
ultimul. 

Bocuț Ancuța: Vă rog să mergem mai departe. Dl. secretar. 

Secretarul general: Dacă tot am ajuns la discuția aceasta vreau să fac și eu niște lămuriri. 
Doresc să clarific niște situații vis-à-vis de modul de lucru și relațiile care există între consiliul 
local, respectiv consilierul local și aparatul de specialitate al primarului. Dle. consilier Anton 
Ardelean mă adresez dvs, știți că Facebook, Whats App și toate site-urile de socializare sunt 
considerate spații publice? 

Anton Ardelean: Nu înțeleg. 

Secretarul general: Whats App, Facebook sunt considerate spații publice. Tot ce afirmați 
într-un spațiu public, poate fi folosit împotriva dumneavoastră. Dvs. faceți niște afirmații, 
spuneți că vreți niște clarificări odată pe an și spuneți așa: "Este prea mare coincidența să nu 
primesc complet documentele și HCL-urile în proiect și asta se întâmplă lună de lună. Probă 
sunt email-urile.". Dacă dvs spuneți așa și ne-ați învățat un lucru, să lucrăm cu materialul 
clientului, am aici probă că v-am trimis toate proiectele, toate rapoartele. Sunt aici, eu vă și 
citesc. Vă rog să îmi confirmați dacă antonardelean1956@yahoo.com este adresa dvs. de 
mail? 

Anton Ardelean: Eu nu am mailul. 

Secretarul general: Să nu îmi spuneți că ajunge la 14 consilieri și la dvs. nu. Dacă nu 
ajungea la dvs de unde știați că cifrele din buget sunt exprimate în mii lei sau în lei? Ați dat 
telefon colegei mele și vi s-a răspuns. Veniți și spuneți: "Eu nu am primit documentele 
conform legii la fiecare proiect. Și colegii consilieri au semnalat neajunsuri în comunicare." 
Vă rog să îmi spuneți dintre dvs, domnilor consilieri care sunt acei consilieri care au 
neajunsuri în comunicare, vis-à-vis de mine cel puțin? Dvs. sunteți liderul consilierilor din 
Tăuții-Măgherăuș? E spațiu public. Aveți grijă ce afirmați. Eu am probe. Vă rog să aveți grijă 
ce afirmați.  

Anton Ardelean: Mă amenințați? 

Secretarul general: Dvs. spuneți de transparență. Când s-a ales viceprimarul orașului, în 
2020, cel puțin secretarul orașului, care vizează spre legalitate proiectele ar trebui să știe 
despre lucrul acesta. Eu m-am trezit în ședință cu proiect suplimentar. Mi-ați dat o punguță în 
care ați spus, aici se votează. Așa s-a ales viceprimarul orașului Tăuții-Măgherăuș. Fără să 
știu de inițiere de proiect, într-o punguță cadou cu patru bilețele albe puse în ea. Ăsta este mod 
de lucru? Și dvs. veniți acuma și vă bateți joc de munca colegilor mei, în primul rând? 
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Vorbesc și în numele lor și le iau apărarea. Și vă spun cum vă comportați cu dânșii. Îi jigniți 
în munca pe care o fac. Înainte cu o săptămână vi se transmit toate proiectele. Avem 
deschidere, avem comunicare spre tot ce doriți să cunoașteți și dvs. continuați să afirmați în 
spațiile publice că lună, de lună sunteți șuntat în a vi se trimite documentele? Aveți totul pe 
comisii, aveți toată deschiderea și transpareța noastră. Ne jigniți. Eu atât vreau să vă atrag 
atenția că tot ce ați spus este consemnat. Este spațiu public. Vă rog frumos și de acum înainte 
să aveți grijă. Atât vă atrag atenția, la modul de lucru. Ne-am săturat să ne hărțuiți. Că vorbiți 
de instituția abuzului. Există și instituția hărțuirii. Eu aici toate probele la ce ați spus, că nu e 
adevărat. Puteți să râdeți. 

Anton Ardelean: Dle. secretar… 

Secretarul general: Eu v-am spus, că am tăcut… Nu am vrut să mai vorbesc…. 

Anton Ardelean: Sunt siderat de atitudinea dvs. 

Secretarul general: Să fiți. Suntem noi siderați angajații. 

Anton Ardelean: Am probele aici. 

Secretarul general: Și eu le am.  

Anton Ardelean: De acum mă voi adresa doar secretarului. 

Secretarul general: Exact. Și în scris.  

Anton Ardelean: Numai pe mail. 

Secretarul general: Mailul este scris. Corect. La tot ce este acolo, eu vă răspund. Dar vă rog 
să nu vă mai considerați liderul consilierilor de aici și să spuneți că și alți consilieri sunt 
nemulțumiți. Că nu am avut nicio plângere sau nemulțumire din partea nimănui. 

Anton Ardelean: Mi-au spus mie consilierii PSD. 

Secretarul general: Păi să spună ei. Nu să spuneți dvs. 

Anton Ardelean: Cu ceilalți eu nu am treabă. 

Secretarul general: Păi ați spus că și ceilalți consilieri. Aici e ce ați scris. 

Anton Ardelean: Grupul PSD. Atât 

Secretarul general: Dna. Bocuț, sunteți nemulțumită de relația cu mine? Dle. Cadar, sunteți 
nemulțumit de relația cu mine?  

Anton Ardelean: Nu am zis de relația cu dvs. 

Secretarul general: Ba da. Așa spuneți aici: conducerea. Eu sunt funcționar public de 
conducere. 

Anton Ardelean: Cu secretarul? 
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Secretarul general: Ați spus cu conducerea primăriei. Eu sunt funcționar public de 
conducere. Sau nu recunoașteți treaba asta? 

Bocuț Ancuța: Haideți să continuăm. Vă rog dl. viceprimar. 

Se trece la diverse. 

Pop Călin: Avem cererea 3785/22.03.2021 dl. Lazăr Florin, administrator la SC Lazăr SRL 
solicită concesionarea sau cumpărarea unui teren în suprafață de 600-800 mp situat în Tăuții-
Măgherăuș, str. 32, zona concesiuni. Avem și o schiță, anexa 1. La cererea dlui. Lazăr Florin, 
din discuțiile pe care le-am avut și la biroul de urbanis și fond funciar, este o situație încă 
neelucidată vis-à-vis de fostul concesionar, din câte am reținut, Ilarion. Și atunci în primă fază 
va trebui să clarificăm situația cu dl. Ilarion dacă dorește să achite, are niște datorii. Abia după 
să dam curs dlui. Lazăr Florin privind solicitarea. Și propunem și ieșirea în teren a comisiilor, 
dacă doriți. 

Bocuț Ancuța: Supunem la vot propunerea dlui. viceprimar. 

Votat în unanimitate. 

Lauran Marin: Eu am o propunere, pe str. 66, la ieșire în european. Acolo este foarte mare 
problemă. Nu s-ar putea pune un semafor? 

Marinescu Dumitru: Am făcut propuneri pentru montarea mai multor semafoare la toate 
intersecțiile. Așteptăm să vedem care vor fi soluțiile și o să vin să vă prezint soluțiile date de 
specialiști. 

Președintele declară ședința închisă. 

 

   Preşedinte de şedinţă,                                                        Secretar general, 

    Bocuț Ancuța-Ioana                                                                    Bîndilă Călin-Ioan 

 

Întocmit, 

Ardelean Corina 

Băbuțiu Florina-Mădălina 


