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Proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Tăuții-Măgherăuș
din data de 06.12.2021

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, Gaie Nicolae-Marin, face prezența. Lipsește dl. consilier Ardelean
Anton.
Președinte de ședință: Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.
Președinte de ședință: Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru?
Votat în unanimitate.
1. Proiect privind aprobarea participării la "Programul privind creșterea eficienței
energetice a infrastructurii de iluminat public", a documentației tehnico-economice și a
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: "Modernizare sistem de iluminat public
în Orașul Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș".
Marinescu Dumitru: Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezență. Este vorba despre
Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, este un
program prin Fondul de Mediu prin care putem obține finanțare pentru înlocuirea lămpilor din
orașul Tăuții-Măgherăuș cu lămpi moderne cu consum redus. Este păcat să nu depunem acest
proiect deoarece după cum bine știți s-a scumpit curentul, s-a scumpit energia și orice plus
este benefic pentru noi toți.
Gaie Nicolae-Marin: Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Toți cei 13 consilieri au votat în favoarea adoptării unei hotărâri în acest sens.
2. Proiect privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie "Proiect integrat privind îmbunătățirea infrastructurii de servicii educaționale
și culturale și a spațiilor publice urbane în orașul Tăuții-Măgherăuș, județul
Maramureș".
Marinescu Dumitru: Și aici dacă îmi permiteți o să vă dau câteva explicații. Este proiectul
pe fonduri europene pe Axa 13. Inițial printr-o hotărâre de consiliu local a fost aprobată
reabilitarea și extinderea sălii de sport cu aproximativ 6.700.000 lei. Este o sumă foarte mare
care a fost declarată neeligibilă în cadrul acestui proiect, motiv pentru care am refăcut
documentația tehnică și am ajuns la o valoare mult mai mică, undeva la aproximativ

1.000.000 lei pentru punerea în siguranță a acesteia și pentru a putea merge mai departe cu
proiectul. De aceea este nevoie de această hotărâre de consiliu local.
Gaie Nicolae-Marin: Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Toți cei 13 consilieri au votat în favoarea adoptării unei hotărâri în acest sens.

Președintele declară ședința închisă.
Preşedinte de şedinţă,
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Bîndilă Călin-Ioan
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Ardelean Corina

