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Nr.10878/30.08.2021 

 

Proces-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului local al orașului Tăuții-

Măgherăuș din data de 30.08.2021 

  

La ședință participă: Primarul orașului Tăuții-Măgherăuș, dl. Marinescu Dumitru, Secretarul 
general, dl. Bîndilă Călin-Ioan, 13 consilieri locali, precum și delegatul sătesc, dl. Pop Daniel-
Vlăduț. 

Dl. președinte de ședință face prezența; lipsește dl. consilier Anton Ardelean și dl. Butean 
Călin. 

Pop Călin: Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 

Votat în unanimitate. 

Pop Călin: Supun la vot și procesul-verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? 

Votat în unanimitate. 

1. Poiect Proiect privind modificarea Hotărârii nr. 208 din 23.11.2020 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-econmici pentru proiectul “Achiziții echipamente de protecție pentru 

prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2”. 

Marinescu Dumitru: Ultima modificare care a apaărut de la ședința din 23 noiembrie o 
reprezintă faptul că toate materialele, măști, dezinfectant au scăzut ca și preț. Și atunci ofițerul 
nostru de monitorizare a acestui proiect a solicitat să modificăm indicatorii tehnico-
economici. Nu scade valoarea proiectului, dar vor fi mai multe echipamente achiziționate. 
Este vorba undeva la 35.000 lei raportat la prețurile actuale. Și atunci ne-au solicitat această 
hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici. Nu este o altă modificare decât 
aceasta. Faptul că prețurile au scăzut și atunci modificăm numărul produselor pe care le vom 
achiziționa prin acest proiect.  

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 
Votat în unanimitate. 

 
2. Proiect Proiect privind aprobarea asigurării și susținerii contribuției financiare proprii 

aferente cheltuielilor eligibile, aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a 

cheltuielilor care nu se finanțează prin program și aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice din orașul 

Tăuții Măgherăuș– Școala gimnazială Ion Șugariu corp clădire B, localitatea Băița și 

Școala Generală cu clasele I-IV din localitatea Bușag”. 
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Marinescu Dumitru: Dacă îmi permiteți, urmează să se deschidă la Autoritatea pentru 
Protecția Mediului o linie de finanțare care permite eficientizarea energetică a clădirilor cu 
destinație de învățământ. Am pregătit cele două clădiri care sunt într-o stare destul de 
avansată de degradare. Valorile pe care le putem obține prin această linie de finanțare sunt 
destul de importante și eu zic că trebuie să depunem aceste proiecte pentru școala din Bușag și 
școala din Băița și să le dăm o utilitate, atât pentru elevii Liceului Tehnologic Trăian Vuia 
unde dorim niște laboratoare pentru practică, pentru activități pe care să le facă în cadrul 
liceului, precum și cetățenii acestor localități să beneficieze de spații pentru întâlniri, pentru 
alte activități pe care doresc să le întreprindă. 
Gaie Marin: Nu ne permite să punem și școala din Bozânta? 
Marinescu Dumitru: La această oră școala de la Bozânta și celelalte, fiindcă mai sunt clădiri 
care ar putea fi puse, cei de la Fondul de Mediu au stabilit un plafon la care ne putem duce 
pentru obținerea finanțării. Dacă ne ducem cu o valoare mai mare, riscăm să nu putem obține 
nimic. Am prioritizat în funcție de gradul avansat de degradare. De exemplu, la Bușag este o 
problemă foarte mare cu școala de acolo de câțiva ani. Să ne apucăm acuma să susținem 
lucrări acolo, nu am putea să ne ridicăm la nivelul la care astăzi AFM-ul le poate finanța. La 
Băița, la fel. Au nevoie și cei de la fanfară. Sunt probleme cu clădirile și atunci am zis că le 
prioritizăm în funcție de gradul de degradare în care se află și să le putem da o utilitate. Pentru 
că, cu cât vom amâna intervenția la aceste clădiri riscăm să le pierdem și să nu mai facem 
nimic cu ele. De aceea au fost stabilite aceste două clădiri. Pentru că inițial am dorit să 
depunem toate unitățile de învățământ care necesitau intervenție. Dar va fi un punctaj și aici. 
Dacă ne încadrăm în limita care AFM-ul o finanțează reprezintă un plus pentru noi.  
Gaie Marin: Am înțeles.  
 
Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 
Votat în unanimitate. 
 
Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                             Secretar general,                                     

Pop Călin-Dumitru                                                                    Bîndilă Călin-Ioan 

 

Întocmit, 
Ardelean Corina 

 


