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Nr.15751/17.12.2021 

 

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

data de 17.12.2021 

 

 La ședință participă: Primarul orașului Tăuții-Măgherăuș, dl.Marinescu Dumitru, 

Secretarul general, dl.Bîndilă Călin-Ioan, 14 consilieri locali, precum și delegatul sătesc, dl. 

Pop Daniel-Vlăduț. 

Dl. președinte de ședință face prezența. 

Gaie Nicolae-Marin: Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 

Votat în unanimitate. 

Secretarul general: Supun la vot și procesele-verbale de la ședințele extraordinare anterioare. 

Cine este pentru? 

Votat în unanimitate. 

Marinescu Dumitru: O să avem un proiect de hotătâre suplimentar. Este vorba de 

rectificarea bugetului, și anume sumele care urmează să vină pentru ajutorul de încălzire 

pentru cetățenii orașului Tăuții-Măgherăuș. Nu vi l-am comunicat mai repede, deoarece am 

crezut că o să vină și rectificarea de buget pentru diverse cheltuieli pe care le avem la 

Primărie. Încă nu a venit Hotătârea de guvern, motiv pentru care săptămâna viitoare, într-o 

dimineață, o să mai avem o ședință, dar astăzi trebuie să aprobăm rectificarea de buget 

deoarece urmează să intre banii și să le putem acorda cetățenilor sumele care se încadrează la 

ajutorul de încălzire. Vă mulțumesc! 

Gaie Nicolae-Marin: Supunem la vot proiectul suplimentar. Cine este pentru? 

Votat în unanimitate. 

1. Proiect privind aprobarea preluării în domeniul privat al orașului Tăuții-Măgherăuș 

și transferul în domeniul public a suprafeței de teren înscrise în CF nr. 51485 Tăuții-

Măgherăuș. 
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Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

2. Proiect privind aprobarea preluării în domeniul privat al orașului Tăuții-Măgherăuș 

și transferul în domeniul public a suprafeței de teren înscrise în CF nr. 54749 Tăuții-

Măgherăuș. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

3. Proiect privind aprobarea preluării în domeniul privat al orașului Tăuții-Măgherăuș 

și transferul în domeniul public a suprafeței de teren înscrise în CF nr. 57282 Tăuții-

Măgherăuș. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

4. Proiect privind aprobarea preluării în domeniul privat al orașului Tăuții-Măgherăuș 

și transferul în domeniul public a suprafeței de teren înscrise în CF nr. 59947 Tăuții-

Măgherăuș. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

5. Proiect privind aprobarea preluării în domeniul privat al orașului Tăuții-Măgherăuș 

și transferul în domeniul public a suprafeței de teren înscrise în CF nr. 59820 Tăuții-

Măgherăuș. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 
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6. Proiect privind aprobarea preluării în domeniul privat al orașului Tăuții-Măgherăuș 

și transferul în domeniul public a suprafeței de teren înscrise în CF nr. 61556 Tăuții-

Măgherăuș. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

7. Proiect privind aprobarea efectuării demersurilor necesare pentru înscrierea în 

cartea funciară a dreptului de proprietate al Orașului Tăuții Măgherăuș - domeniul 

privat asupra  unui teren aflat în Bozânta Mare. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

8. Proiect privind aprobarea efectuării demersurilor necesare pentru înscrierea în 

cartea funciară a dreptului de proprietate al Orașului Tăuții Măgherăuș - domeniul 

privat asupra  unui teren. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

9. Proiect cu privire la constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local a  

dlui.Câmpan Cosmin-Călin-Toma. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

10. Proiect privind însuşirea raportului de evaluare și aprobarea concesionării prin 

încredințare directă d-lui Bale Ștefan Simion Ioan, a terenului în suprafaţă de 80 mp, 

situat în orașul Tăuții-Măgherăuș, str.33, identificat prin nr. cadastral 61650 din CF 

nr.61650 Tăuții-Măgherăuș, aflat în proprietatea privată a orașului, în vederea 

extinderii construcțiilor. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 



4 

 

 

11. Proiect privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate 

și a documentației de atribuire pentru vânzarea prin licitație publică a unui teren din 

proprietatea privată a orașului. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

12. Proiect privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate 

și a documentației de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a unui teren 

din proprietatea privată a orașului. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

13. Proiect privind privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de 

oportunitate și a documentației de atribuire pentru concesionarea prin licitatie publică a 

unui teren din proprietatea privată a orasului. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

14. Proiect privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

15. Proiect cu privire la aprobarea alocării din bugetul local pe anul 2021 a sumei de 6.000  lei 

necesare pentru pregătire ( antrenament) și participarea la competiții a d-soarei Matei Raluca. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 
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16. Proiect privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiul cu destinație de 

locuinţa socială situat în loc.Nistru, str.105 nr.24 ap.14 (Costin Dan). 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

17. Proiect privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire 

a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru 

școli al României și al contractelor/acordurilor- cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative la nivelul UAT Tăuții-Măgherăuș, pentru următorii 4 ani școlari. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

18. Proiect privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic 

din cadrul Liceului Tehnologic „Traian Vuia” din Orașul Tautii-Magheraus, care au 

solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare pentru lunile iunie – octombrie 2021. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

19. Proiect privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 la 

SC PRIMA TĂUȚI SRL,  precum și a actualizării valorilor listelor de investiții pentru anul 

2021. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

20. Proiect privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate și a 

documentației de atribuire pentru vanzarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea 

privata a orasului – 243 mp. 
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Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

21. Proiect privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate și a 

documentației de atribuire pentru vanzarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea 

privata a orasului 294 mp. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

22. Proiect privind vânzarea unui teren – dintre cele atribuite tinerilor, în folosinţă gratuită - în 

favoarea proprietarului construcției edificată –  Bonti Zoltan-Virgil. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

23. Proiect privind vânzarea unui teren concesionat în favoarea proprietarului 

construcției edificată – HAMZA ȘTEFAN-FLORIN și HAMZA ROXANA-IRINA. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

24. Proiect privind exprimarea acordului Orașului Tăuții-Măgherăuș în ceea ce privește 

cesiunea Contractului de concesiune nr.255/21.10.2008. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

25. Proiect privind vânzarea unui teren concesionat în favoarea proprietarului 

construcției edificată – HUSZAR VASILE. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 
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26. Proiect privind vânzarea unui teren concesionat în favoarea proprietarului construcției 

edificată – IOSIP VASILE. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

27. Proiect privind rectificarea bugetului orașului Tăuții-Măgherăuș pe anul 2021. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

Se trece la diverse. 

Pop Călin-Dumitru: Bună dimineața! Avem cererea nr.13559/28.10.2021 a doamnei 

Hornicar Loredana Bianca care dorește să concesioneze, în calitate de vecin, bucata de 

pământ cu nr.cadastral 61632. Avem și raportul de specilitate care menționază că terenul 

solicitat este situat la limita cu zona de concesiuni, nu are cale de acces, însă, având în vedere 

faptul că solicitanta deține în proprietate personală și terenul învecinat, cu nr.cadastral 61147, 

eventual s-ar putea crea o cale de acces comună. 

Gaie Nicolae-Marin: Supunem la vot cererea dnei.Horincar. Cine este pentru? 

Votat în unanimitate. 

 

Președintele declară ședința închisă. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                              Secretar general,                                     

Gaie Nicolae-Marin                      Bîndilă Călin-Ioan 

 

Întocmit, 

Ardelean Corina 

 


