Nr.7973/23.06.2021
Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Tăuții-Măgherăuș din
data de 23.06.2021

La ședință participă: Primarul orașului Tăuții-Măgherăuș, dl. Marinescu Dumitru,
Secretarul general, dl. Bîndilă Călin-Ioan, cei 15 consilieri locali, precum și delegatul sătesc,
dl. Pop Daniel-Vlăduț.
Dl. președinte de ședință face prezența.
Butean Călin: Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
Votat în unanimitate.
Secretarul general: Supun la vot și procesul-verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru?
Votat în unanimitate.
Marinescu Dumitru: O sa vă rog să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi a două
proiecte suplimentare. Ieri ne-a fost comunicată o hotărâre a Consiliului Județean Maramureș,
prin care ne-a fost repartizată o sumă de bani, de 615.000 lei, din fondul aflat la dispoziția
Consiliului Județean Maramureș; și proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului
și a numărului de burse școlare pentru anul 2020-2021. Sunt 67 de burse care vor fi acordate
elevilor Liceului Tehnologic „Trăian Vuia”: 23 sunt ajutor social și 44 sunt burse de merit.
Tinând cont că se termină anul școlar, este necesar să putem acorda aceste burse. Vă
mulțumesc!
Butean Călin: Supunem la vot cele două proiecte suplimentare, pentru a fi introduse pe
ordinea de zi.
Votat în unanimitate.
1. Poiect privind aprobarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Comisiei de Sistematizare a Circulației în Orașul Tăuții-Măgherăuș.
Comisiile au acordat aviz favorabil.
Președintele de ședință a supus la vot acest proiect.
Butean Călin: Votat în unanimitate.
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2. Proiect cu privire la aprobarea alocării din bugetul local pe anul 2021 a sumei de
15.000 lei necesare pentru organizarea Campionatului de minifotbal al orașului TăuțiiMăgherăuș.
Comisiile au acordat aviz favorabil.
Președintele de ședință a supus la vot acest proiect.
Butean Călin: Votat în unanimitate.

3. Proiect cu privire la aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțare
nerambursabilă din bugetul general al orașului Tăuții-Măgherăuș pe anul 2021 conform
HCL nr. 48/2021 și aprobarea componenței comisiilor de evaluare a proiectelor și
soluționare a contestațiilor.
Comisiile 1 și 2 au acordat aviz favorabil.
Popp Viorel: Comisia 3 aviz favorabil - 3 voturi pentru și 2 abțineri. Se abține dl.Ardelean
Anton și dna.Bocuț Ancuța, considerând că există niște vicii de exprimare la art.2.
Ardelean Anton: Așa cum a spus și dl.președinte de la comisia 3, în convocator nuanța este:
”Consiliul local aprobă componența comisiilor și a celor de soluționare a contestațiilor, iar în
hotărâre apare că primarul aprobă aceste comisii, prin dispoziție - și comisia de evaluare și
comisia de contestare.Eu consider că e bine să rămână așa cum ne-a fost trimisă în
convocator, fiindcă dl. primar a făcut raportul și expunerea de motive și atunci ar fi ca și cum
tu joci, tu centrezi, tu dai cu capul, tu validezi golul. Adică înseamnă a goli de conținut
hotărârea de consiliu local, dacă consiliul local nu deliberează asupra acestor comisii. Eu zic
că nu e niciun impediment, dar dacă domniile lor nu doresc, oricum voi vota pentru. Nu am
obiecțiuni la membrii comisiei. Adică consiliul să aprobe comisiile și dl. primar este doar cel
care propune.
Secretarul general: Este și din punct de vedere tehnic și legal… este foarte legal. Eu am spus
că am dat aviz de legalitate pe acest proiect. Este așa cum s-a făcut în ultimii 6 ani de când
sunt aici, nu este nicio modificare, vă rog să vă aduceți aminte dle.consilier că așa s-a
procedat.Și nu este nimic între textul convocării și textul din proiect pentru că spune:
“aprobarea comisiilor” și din proiect reiese că dvs. delegați primarului această sarcină de a
emite dispoziție de numire a comisiilor. Nu văd nicio contradicție, nimic, în expimare.
Ardelean Anton: Dl. secretar, ori ne facem că nu înțelegem ori vreți să mă stârniți… Eu am
spus că sunt de acord cu dl. primar, legislativ …
Secretarul general: Două minute aveți dreptul, după care vă dau răspunsul.
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Ardelean Anton: Dl. secretar…
Secretarul general: Nu fiți ipocrit.
Ardelean Anton: Vă rog să mă ascultați.
Secretarul general: Eu nu vă mai ascult. Nu vă mai ascult. Nu vă adresați mie, ci consiliului
local.
Ardelean Anton: Adică ne facem că nu înțelegem.
Secretarul general: Știu. Văd că nu înțelegeți.
Ardelean Anton: Dl. primar a venit în fața noastră, iar noi trebuie să aprobăm. Așa ce rost
mai are dacă ați dat toate sarcinile prin hotărâre? Una scrieți în convocator, alta scrieți în
hotărâre. Vă rog să… Nu ne jucăm aici…
Marinescu Dumitru: Nu ne jucăm. Este procedura prin care s-au aprobat în ultimii ani de
zile astfel de proiecte, astfel de comisii și dumneavoastră. îmi acordați această posibilitate de
a numi comisiile. Atâta este tot. Nu este nicio problemă vis-à-vis de componență și așa mai
departe.
Ardelean Anton: Păi am zis să scrie. Posibilitatea de a numi comisiile.
Marinescu Dumitru: Dar spuneți clar, că prin dispoziție. Deci rezultă din conținutul acestui
proiect de hotărâre că, prin dispoziție, primarul va numi comisiile. E simplu.
Ardelean Anton: Ați propus dl. primar, suntem de acord.
Butean Călin: Supunem la vot proiectul nr. 3. Cine este pentru?
Votat în unanimitate.
4. Proiect privind alocarea unor sume de bani de la bugetul local pe anul în curs, în
vederea premierii cuplurilor care aniversează în anul 2021 „Nunta de aur”.
Comisiile au acordat aviz favorabil.
Președintele de ședință a supus la vot acest proiect.
Butean Călin: Votat în unanimitate.

5. Proiect privind aprobarea modificării HCL 138/2020.
Comisiile au acordat aviz favorabil.
Președintele de ședință a supus la vot acest proiect.
Butean Călin: Votat în unanimitate.

6. Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de
”EXTINDERA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA
BOZANTA MARE, ORAȘUL TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ”.
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Comisiile 1 și 2 au acordat aviz favorabil.
Popp Viorel: Comisia 3 a acordat aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 abțineri. S-a abținut
dl.Ardelean și dna.Bocuț. Se invocă faptul că Vital-ul ar fi trebuit să fi făcut această investiție,
nu noi.
Ardelean Anton: Vreau să reiterez așa cum am spus la legea bugetului, acest proiect de
extindere a rețelei de canalizare în localitate Bozânta Mare a fost prins alături de extinderea de
la Tăuții-Măgherăuș în programul POIM, finanțat din fonduri europene pentru SC Vital SA.
Mai repet o dată, toată rețeaua de canalizare și de alimentare cu apă a fost predată la SC Vital.
Ar fi rău dacă noi, 2,5 miliarde le-am face din banii comunității și bine ar fi ca dl.primar să
stăruie și să facă Vital-ul un alt proiect. Facem parte și noi, Tăuții-Măgherăuș din acest proiect
și ei nu au decât să facă rețeaua. Că au întârziat, au făcu licitații, au repetat…treaba lor. Deci
atâta rugăminte am și eu. Sunt de acord, dar mă voi abține la vot pentru că nu s-a stăruit destul
ca Vital-ul să facă această rețea. Mulțumesc!
Marinescu Dumitru: Așa cum bine știți, Vital-ul a efectuat lucrări la rețeaua de canalizare
din Bozânta Mare acum 3-4 ani și jumătate din localitate nu a mai fost cuprinsă, motiv pentru
care această parte din Bozânta nu se va mai face de către Vital. Nu este cuprinsă nici într-un
proiect, motiv pentru care noi astăzi am venit în fața dvs. să vă propunem finalizarea rețelei de
canalizare în localitate Bozânta Mare. Trebuia stăruit acum 4-5 ani când trebuia să se facă
integral localitatea Bozânta Mare. Pe viitoarea axă de finanțare, pe POIM, pe toate celelalte
unde Vital-ul depune proiecte, nu poate fi cuprins, deoarece jumătate din Bozânta nu poate fi
considerată o aglomerare unde ei să realizeze acest proiect, motiv pentru care am făcut aceste
demersuri. Vă mulțumesc!
Gaie Marin: Dragi colegi, așa cum am votat și bugetul, noi avem cuprinsă această investiție
în buget, pe care ni l-am asumat. Și v-aș ruga să votați acest proiect pentru că e un lucru foarte
important și vital. Nu putem lăsa satul divizat în două. Avem deja discuții foarte mari și nu e
corect. V-aș ruga să votați.
Butean Călin: Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru?
Proiect votat cu 13 voturi pentru și 2 abțineri din partea dlui.consilier Anton Ardelean și a
dnei.Bocuț Ancuța.
7. Proiect privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiul cu
destinație locuinţă socială situat în loc. Nistru, str. 105, nr.4, ap. 3 (Bulbuc Antal).
Comisiile au acordat aviz favorabil.
Președintele de ședință a supus la vot acest proiect.
Butean Călin: Votat în unanimitate.
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8. Proiect privind privind vânzarea unor terenuri concesionate în favoarea
proprietarilor construcțiilor edificate – Rad Călin-Vasile.
Comisiile au acordat aviz favorabil.
Președintele de ședință a supus la vot acest proiect.
Butean Călin: Votat în unanimitate.

9. Proiect privind însușirea unei documentații cadastrale și atestarea apartenenței la
domeniul privat al Orașului Tăuții-Măgherăuș a unui teren.
Comisiile au acordat aviz favorabil.
Președintele de ședință a supus la vot acest proiect.
Butean Călin: Votat în unanimitate.

10. Proiect privind însuşirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii prin
incredintare directa d-lui Liciu Ioan, a terenului in suprafaţă de 387 mp, situat în
orașul Tautii-Magheraus, localitatea Băița, str.73, nr. 333, identificat prin nr.cadastral
61280 din CF nr.61280 Tăuții-Măgherăuș, aflat in proprietatea privata a orasului, în
vederea extinderii construcțiilor.
Comisiile au acordat aviz favorabil.
Președintele de ședință a supus la vot acest proiect.
Butean Călin: Votat în unanimitate.

11. Proiect privind însuşirea raportului de evaluare și aprobarea concesionării prin
încredințare directă d-lui Iosip Vasile, a terenului în suprafaţă de 503 mp, situat în
orașul Tăuții-Măgherăuș, localitatea Băița, str.73, nr. 337 identificat prin nr.cadastral
61290 din CF nr.61290 Tautii-Magheraus, aflat în proprietatea privată a orașului, în
vederea extinderii construcțiilor.
Comisiile au acordat aviz favorabil.
Președintele de ședință a supus la vot acest proiect.
Butean Călin: Votat în unanimitate.

1. Proiect de hotărâre suplimentar nr.1, privind rectificarea bugetului local al oraşului
Tăuţii-Măgherăuş pe anul 2021.
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Marinescu Dumitru: Așa cum v-am propus, suplimentarea ordinii de zi cu cele două
proiecte de hotărâre - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului
Tăuţii-Măgherăuş pe anul 2021. Consiliul Județean, cum face în fiecare an, ne-a repartizat o
sumă de bani din fondul aflat la dispoziția sa, în cuantum de 615.000 lei. Vor fi distribuiți la
dezvoltarea orașului, la funcționare și acolo unde, din punct de vedere economic, avem
nevoie.
Ardelean Anton: Dl. primar, vă rugăm să precizați unde repartizați acești bani.
Marinescu Dumitru: Dl. consilier, punctual: autorități publice și acțiuni externe, iluminat și
alte obiective. Ținând cont că s-au scumpit și electricitatea și toate celelalte…
Ardelean Anton: Au fost cuprinse în buget, dl.primar.
Marinescu Dumitru: Este prins în buget, dar este necesară suplimentarea sumei la capitolul
respectiv. Autorități executive, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, alte bunuri
și servicii pentru întreținere și funcționare, cheltuieli cu serviciile, bursele de exemplu.O parte
din sumă nu a fost integral acoperită pentru bursele care vor fi acordate elevilor, apă, canal și
salubritate.
Ardelean Anton: Pentru investiții dle.Primar.
Marinescu Dumitru: Dl. consilier, acești bani sunt pentru investiții și pentru funcționare.
Butean Călin: Supunem la vot proiectul suplimentar nr. 1.
Votat în unanimitate.

2. Proiect de hotărâre suplimentar nr.2 din 22.06.2021, cu privire la aprobarea
cuantumului și a numărului de burse școlare pe anul 2020-2021.
Marinescu Dumitru: Așa cum v-am spus, este vorba despre un nr.de 67 de burse în valoare
de 100 de lei fiecare. 23 de burse de ajutor social și 44 de burse de merit, acordate elevilor din
cadrul Liceului Tehnologic “Traian Vuia”.
Secretarul general: Ca și precizare, vis-à-vis de anii trecuți, printr-o hotărâre de Guvern
recent, s-a hotărât ca minimul unei burse să crească de la 50 la 100 de lei.
Marinescu Dumitru: Este stabilit de lege.
Butean Călin: Supunem la vot proiectul suplimentar nr. 2.
Votat în unanimitate.

Se trece la diverse.
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Pop Călin: Bună ziua! Avem cererea nr.7383 a dlui.Sopoian Cornel, prin care își exprimă
dorința de a cumpăra o suprafață de teren, nr.cadastral 60216, în suprafață de 2.300 mp. în
vecinătatea râului Băița și Aeroport. Ați văzut pe comisie și schema.
Marinescu Dumitru: Așa cum poate bine ați văzut și în comisia de specialitate, dumnealui
solicită un nr.cadastral. Are o suprafață de teren concesionată deja pentru realizarea unei
investiții, dar nu voi fi de acord și nici nu o să vă prezint în cadrul Consiliului local
concesionarea acestui teren integral. Este o bucată acolo care să zicem că poate fi acordată
pentru extinderea investiției, dar o parte din acel teren s-ar putea să deservească la un moment
dat pentru realizarea unui drum cargo care să facă legătura cu Aeroportul internațional, motiv
pentru care propunerea pe care o vom face dlui.Sopoian este aceea de a reduce suprafața. Și
până la urmă nici nu îl avantajează cu nimic că este o "limbă" lungă care ar fi și structura unui
drum viitor. Motiv pentru care aș dori să fiți de acord cu propunerea pe care eu am făcut-o
acuma.
Butean Călin: Supunem la vot.
Votat în unanimitate.

Popp Viorel: Trei mici probleme aș avea de discutat. În primul rând aș dori să vă mulțumesc
celor care ați participat la evenimentul de duminică, respectiv premierea filmului "În umbra
lui Shakespeare", realizat în Baia Mare și în Tăuți și în care au jucat actori din TăuțiiMăgherăuș. Mulțumesc primăriei și tuturor pentru prezență. Cu această ocazie am constatat că
avem o carență în publicarea anunțurilor, în modul în care informațiile ajung la cetățeni,
deoarece am primit o grămadă de telefoane prin care mi s-a reproșat că nu am făcut suficient
ca să îi anunțăm, deși a fost pe Facebook. Astfel propun primarului și aparatului de
specialitate să identifice niște locuri foarte circulate din fiecare cartier, astfel încât acolo să
venim cu o propunere de avizier care să fie considerată sursa de informare pentru mesajele pe
care le transmite Primăria. Pentru că lumea nu accesează site-ul primăriei sau foarte rar, doar
în caz de nevoie pentru cereri, sesizări sau reclamații. Și atunci asta ar fi binevenit.
Marinescu Dumitru: Panouri de afișaj există montate în fiecare zonă centrală a localităților.
Se puteau pune poate și afișe. La magazine puteau fi date, puteam să popularizăm. Deci
panourile de afișaj există și sunt în fiecare localitate.
Popp Viorel: Nu alea de afișaj electoral. Ălea sunt niște panouri. Trebuie să fie un panou din
zilele noastre, luminat și noaptea, în locuri de trafic, care să nu fie folosite la altceva. Ci doar
să se obișnuiască lumea că acolo găsește informații. Și să fie în drum spre biserică, în drum
spre magazin. Al treilea punct, aș vrea să vă propun, având în vedere problemele la nivel
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național privind deșeurile, aș vrea să vă propun un proiect prin care noi, consiliul local și
primăria, să stabilim un comitet, o comisie care să se deplaseze în Austria de exemplu, că e
mai aproape, sau într-o localitate cu același nr.de locuitori, să discutăm cu primăria de acolo
să vedem cum rezolvă ei problema deșeurilor. De ce spun asta?! La noi se pedalează pe
devoltarea unor parcuri uriașe de sortarea a deșeurilor. În schimb, în Occident au rezolvat
problema deșeurilor pe plan local. Ar trebui doar să vedem. Poate vom fi primul orășel care
va implementa un astfel de proiect. Să vedem cum fac alții și să ne inspirăm. Sunt dispus să
suport costurile de deplasare și de cazare a unei delegații de 7-8 persoane, din indemnizația
mea de consilier. Trebuie doar să stabilim cine. Să avem o viziune a ceea ce fac acolo.
Marinescu Dumitru: Ideea nu este rea, doar că noi la ora aceasta facem parte din acest mare
sistem integrat de deșeuri din sistemul Maramureș unde sutem parte și unde am și beneficiat
deja de anumite componente ale lui. Și acum ieșirea din acest SMID va genera anumite
cheltuieli din partea noastră, pentru că, de ex. toate pubelele care s-au dat, cele albastre, cele
galbene, toate au venit prin acest program, igloo-urile s.a.m.d. Dar ca și idee, nu este o idee
care să fie de neglijat și poate că am gestiona mai bine această problemă la nivel de oraș
decât la nivel de județ.
Popp Viorel: De aceea v-am spus, că Occidentul a ales varianta să își rezolve problema
deșeurilor pe plan local. Noi încă tot sperăm că vom acoperi Fărcașa sau altă localitate. Este
chestiune de timp până când se va recurge la varianta care funcționează. Atunci noi am fi cu
un pas înaninte.
Marinescu Dumitru: Ideea, v-am spus, nu este rea. O să discutăm vis-à-vis de acest aspect.
Popp Viorel: Vă mulțumesc!
Președintele declară ședința închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar general,

Butean Călin

Bîndilă Călin-Ioan

Întocmit,
Ardelean Corina
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