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Nr.1127/31.01.2022 

 

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

data de 31.01.2022 

 

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

Secretarul general, dl.Bîndilă Călin-Ioan, 12 consilieri locali, precum și delegatul sătesc, dl. 

Pop Daniel-Vlăduț. 

Marinescu Dumitru: Buna dimineața! Înainte de a trece la dezbaterea proiectelor, dl. 

Rakoczi Anton, după cum bine știți, fiind validat de către Judecătoria Baia Mare în funcția de 

consilier local din partea PMP, va depune jurământul. 

Rakoczi Anton: Subsemnatul, Rakoczi Anton, consilier local al Consiliului Local al orașului 

Tăuții-Măgherăuș, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ: "Jur să respect 

Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea 

mea pentru binele locuitorilor oraşului Tăuţii-Măgherăuş. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!". 

Dl. președinte de ședință face prezența. Lipsește dl. Butean Călin, dna. Miholca Anamaria și 

dl. Pop Călin. 

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

Votat în unanimitate. 

Secretarul general: Supun la vot și procesul-verbal al ședinței extraordinare anterioare. Cine 

este pentru? 

Votat în unanimitate. 

1. 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. 
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Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 
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Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 
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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 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. 

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15. 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 unanimitat 
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16. 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. 

 

17. 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. 

 

18. 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. 

 

19. 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. 

 

20. 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. 
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21. 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. 

 

22. 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. 

 

23. 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. 

 

24. 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. 

 

25. 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. 
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26. 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. 

 

27. 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. 

 

28. 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. 

 

29. 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. 

 

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

Măgherăuș la data de 31.12.2021. 

Ardelean Anton: Am o remarcă. Dle. primar, am o întrebare pentru dvs. în calitate de 

ordonator principal de credite. Noi am votat inițial un program de 22.500.000 lei. Programul 

actual e de 55.500.000 lei și realizat 28.100.000 lei. Eu nu țin minte să fi făcut rectificări 

negative. Numai pozitive. 
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Marinescu Dumitru: Ba da, s-a făcut, în ultima hotărâre de consiliu local, prin care am 

adoptat rectificarea bugetului, una din chestiunile aprobate a fost acest aspect cu prevederile 

negative. Vă puteți uita, în luna decembrie, dacă îmi aduc bine aminte, a fost proiectul de 

hotărâre. 

Ardelean Anton: Eu nu le-am văzut, dar vă cred. A doua, dacă avem 21,1 realizări din 55, 

deci practiv avem 50%, cum explicați că avem pe anul 2021 o realizare de 50% din bugetul 

raportat? 

Marinescu Dumitru: Asta este suma pe care noi am încasat-o în cursul anului 2021, pe care 

noi am rectificat-o și care dvs. știți, conform listei de investiții, unde s-a dus. 

Ardelean Anton: Prevederile nu au fost bine făcute? 

Marinescu Dumitru: Prevederile au fost bine făcute, doar că nu s-a realizat ceea ce noi ne-

am dorit inițial. 

Ardelean Anton: Am înțeles. Avem o realizare de 50%. Din această realizare, dle. primar, 

cum vă explicați că avem 13.500.000 lei funcționare și 14.500.000 lei dezvoltare. Deci practic 

aproape 50 la 50. Când este un buget sănătos, funcționarea e 30% din buget și dezvoltarea 

70%. Ei, la noi e 50-50. 

Marinescu Dumitru: După cum bine știți și pe partea de funcționare există cheltuieli cu 

personalul, există cheltuieli cu tot ceea ce însemnă electrificare, colectare de deșeuri, gaze și 

celelalte. De aceea s-a ajuns la această cheltuială. 

Ardelean Anton: Eu nu contest dle.primar realizările pe capitole că doar... 

 Marinescu Dumitru: De aceea cheltuielile de funcționare sunt aproape identice cu cele de la 

dezvoltare. 

Ardelean Anton: Da, dar înseamnă că la dezvoltare avem probleme. Nu am făcut investițiile 

necesare. O să discutăm la capitolul investiții. 

Marinescu Dumitru: Dacă dvs. asta considerați că nu s-au făcu investițiile necesare este 

punctul dvs. de vedere pe care îl respectăm. 

Ardelean Anton: Dle. primar, nu-i punctul meu de vedere, asta-i studiată și dovedită de 

economiști, că un proiect bine structurat se finalizează de regulă cu 30% funcționare și 70% 

dezvoltare. 

Marinescu Dumitru: Au crescut cheltuielile, cum v-am spus. Au crescut cheltuielile cu 

colectarea deșeurilor, cu electrificare, cu gaze și cu toate celelalte. De aceea am ajuns aici 

unde am ajuns. 

Ardelean Anton: Gaze și curent anul ăsta se resimt. Eu vă mulțumesc! 

Marinescu Dumitru: Cu plăcere! 
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Popp Viorel: Cred că în planificările pe care le-am avut noi sunt cuprinse și proiectele pentru 

finanțare pe care probabil că nu le-am încasat încă. 

Marinescu Dumitru: Bineînțeles. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

31. Proiect cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2021 al 

Oraşului Tăuţii-Măgherăuş, în anul 2022. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

32. Proiect privind aprobarea alocării drepturilor băneşti aferente personalului didactic 

din cadrul Liceului Tehnologic „Traian Vuia” din Orașul Tăuții-Măgherăuș, care au 

solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare pentru luna noiembrie 2021. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

33. Proiect privind aprobarea stabilirii unui număr maxim de 45 posturi de asistenți 

personali ai persoanelor cu handicap la nivelul Primăriei orașului Tăuții-Măgherăuș 

pentru anul 2022 şi însușirea raportului privind activitatea asistenților personali în anul 

2021. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

34. Proiect cu privire la aprobarea planului de lucrari de interes local ce vor fi prestate 

de  beneficiarii ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 și stabilirea situațiilor 

deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgență pentru anul 2022 la nivelul 

Orașului Tăuții-Măgherăuș. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

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

 

35. Proiect privind însuşirea raportului elaborat de domnul Primar Marinescu Dumitru  

privind starea economică, socială şi de mediu a Orașului Tăuții-Măgherăuș pe anul 

2021, activitatea administraţiei publice locale în anul 2021. 

Ardelean Anton: Dle. primar am câteva întrebări. La pagina 62 din raport avem o realizare 

de doar 16% a reconversiei spațiilor, ca să înțeleagă toată lumea, la Centrul civic. Acolo este o 

mare întârziere. V-aș ruga să ne explicați de ce. Creșa, alt obietiv, este doar 50% în raportările 

pe care le-ați făcut dvs. în raport, pe când ea trebuia să fie aproape terminată. Dispensarul 

uman, lucrările de acolo, sunt la 40%. La pagina 72 si 78 din buget, aici vă rog să aveți în 

vedere că eu consider cheltuielile foarte mari, exagerate, cu troița, monumentul religios de la 

Merișor. La poziția 1 (din tabelul cu achiziții) avem 28.500 lei cheltuiți, la poziția 49 din tabel 

mai introduceți 28.500 lei. La primul e monument, la a doua e livrare și montare troiță. Iar la 

poziția 51 din tabel aveți consolidare și reabilitare troiță 18.200 lei. Deci un total de 75.000 

lei. Dle. primar, eu consider ca 75.000 lei este foarte mult și v-aș ruga să vă gândiți foarte 

bine, fiindcă un km. de drum costă aproape cam atât. După aceea, la pagina 81 din raport aveți 

modernizare loc de joacă la Bușag. Fără TVA e 428.500 lei. Plus TVA vă dați seama cât e. 

Când noi făceam un loc de joacă împreună era până la 100.000 lei - 120.000 lei maxim. Eu nu 

vreau să vă spun altceva decât că și pentru lucrul de la Bozânta pentru care am făcut împreună 

planificarea, ulterior s-a cheltuit 50.000 euro. Vă rog din suflet să analizați proiectele pe care 

le dați în lucru, pentru că acuma tot așa vă fac o comparație. Avem loc de joacă comparativ cu 

toate strazile, 62 și 64, costă 627.000 lei din raportările pe care le-ați făcut. Deci iată că, 

kilmoterii de drum de la 62, 64 costă aproape cât un loc de joacă la Bușag.  Mai am o remarcă 

și gata. Ați scris în raport, la pagina 81 ”Extindere conductă de distribuție gaze naturale pe 

str.73 și 89 în vederea racordării Căminului Cultural și a Dispensarului Medical din localitatea 

Băița Oraș Tauții-Măgherăuș, județul Maramureș”. Păi întâi trebuie să facem dl. primar 

rețeaua, după aia facem racordurile. Racorduri care costă 764.000 lei. E mult sau 

puțin...Acum și noi aici în consiliu suntem aleși ca și dvs. de cetățeni. Trebuie să veghem la 

buna desfășurare a lucrărilor. Vă rog să îmi răspundeți. Vă mulțumesc! 

Marinescu Dumitru: Referitor la reconversia și la amenajarea Centrului civic din orașul 

Tăuții-Măgherăuș. Tot ce vă voi spune acuma vă pot spune cu documentele și demersurile pe 

care noi le-am făcut în această perioadă. Au fost multe neajunsuri la acest proiect, am avut o 

grămadă de întâlniri, atât cu cei de la ADR Nord-Vest, adică cu finanțatorii, cât și cu cei de la 

Electrica, Telekon, RDS, care urmează să își introducă toate rețelele în acel canal tehnic. Au 
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fost o grămadă de demersuri prin care, împreună cu colegii de la proiecte și de la achiziții, 

consultanță, proiectant, am reușit să obținem eliberarea de amplasament de la Electrica. 

Pentru că eliberarea de amplasament de la Electrica pentru centrul civic nu a fost obținută, 

motiv care a dus la întârzierea acestui proiect. Dar, începând cu primăvara acestui an, lucrările 

se vor demara și proiectul se va finaliza. Creșa - gradul ei de construcție este undeva la 50-

60%. S-a lucrat în cursul anului trecut, constructorul și-a făcut treaba, motiv pentru care noi 

ne dorim să fie finalizat și să fie pus în funcțiune la începutul anului școlar 2022-2023. La fel, 

la dispensarul uman am avut câteva modificări de adus pentru că nu a fost prevăzut întreg 

pavajul, nu a fost prevăzută iluminarea aleilor, fapt care a dus la o serie de documente pe care 

noi a trebuie să le încheiem cu AFIR, cu cei care finanțează parțial acest proiect și în cel mai 

scurt timp, după ce timpul o să ne permită, vom începe și vom demara lucrările, care se vor 

finaliza. Troița de Merișor - nu ați citit bine dle. consilier....Troița de la Merișor, construcția și 

montajul integral au costat 35.000 lei. Consolidarea, adică a trebuit refăcut postamentul din 

beton pentru că cel vechi nu putea susține o astfel de construcție, după cum și dvs. ați văzut, a 

costat 18.000 lei. Total construcție a fost 53.000 lei. Documentele vi le putem pune la 

dispoziție. Modernizare loc de joacă Bușag - nu am cu nimeni nimic și nu fac nicio 

comparație. Ați văzut locurile de joacă care s-au făcut până acum și locul de joacă de la 

Bozânta Mare. Haideți să vedem... Putem face calitate cu bani puțini? Sau vorba cuiva. 

Suntem prea săraci să ne cumpărăm teniși, ne cumpărăm adidași de calitate. Facem locuri de 

joacă trainice și adevărate. Și la Bușag o să vedeți locul de joacă pe care dorim să îl realizăm. 

Din discuțiile pe care le-am purtat la Bușag și dl. consilier este aici de față, cetățenii au 

solicitat un loc de joacă modern, un loc de joacă unde să aibă acces pe aparate de fitness, 

inclusiv persoanele adulte și aceste loc de joacă va fi făcut așa cum cei de la Bușag și-l doresc 

pentru că locul de joacă este făcut în localitatea Bușag și pentru cetățenii de acolo. Gazul la 

Băița - deoarece așa cum v-am spus și la aprobarea bugetului inițial pentru anul 2021, fiind 

licență pe Băița, lucrările nu au putut fi realizate de către primărie și consiliul local. Noi am 

solicitat un aviz tehnic de racordare pentru obiectivul nostru cel mai îndepărtat care este 

dispensarul uman și căminul cultural. Acea rețea va fi realizată cu suma de 700.000 mii cum 

ați spus dvs. A fost suma din avizul tehnic de racordare a celor de la Delgaz. A fost scoasă la 

licitație lucrarea și urmează să fie atribuită. Suma cu care va veni constructorul rămâne de 

văzut conform licitației pe care noi am organizat-o. Vă mulțumesc! 

Ardelean Anton: Suma respectivă din raport sunt cele două racorduri. 

Marinescu Dumitru: Noi vom extinde undeva la 5 km de rețea.  

Ardelean Anton: Bun, dar două racorduri sunt 700.000 lei, dl. primar? 
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Marinescu Dumitru: Noi avem racorduri de făcut din capătul Băiței și până la dispensarul 

uman și la căminul cultural. 

Ardelean Anton: Rețeaua. 

Marinescu Dumitru: Păi cu rețea cu tot. Nu facem numai două racorduri, dar prin avizul 

tehnic de racordare așa am putut obține avizul celor de la Delgaz pentru a realiza lucrarea. Și 

cum v-am spus, tot ce doriți vă putem pune la dispoziție cu documente. Nu cu povești, nu cu 

altceva. Și o să vi le prezentăm pe toate. Inclusiv problemele care au existat la achiziția 

autobuselor, la parcul Hoșteze. Să vă gândiți la parcul Hoșteze de exemplu, cum ar fi arătat 

acel parc fără să fie montat pavajul pe acele alei? Am adus  modificări cu privire la montarea 

pavajelor pentru că inițial, la data preluării mandatului trebuia să fie din piatră spartă. 

Imaginați-vă cine se putea plimba în acel parc... Toate sunt cu documente scrise. Achiziția 

autobuzelor, procedură de licitație de două ori la care nu s-a prezentat nimeni. După ce am 

revizuit și am refăcut documentația, uitați-vă că în maxim 2 luni de zile vom avea cele 4 

autobuze achiziționate. 

Ardelean Anton: Da, dar noi am cerut super Mercedesuri. 

Marinescu Dumitru: Nu știu ce s-a cerut, ce nu s-a cerut, dar ideea este că la două proceduri 

de licitație nu s-a prezentat nimeni. Și tot Mercedes și Man s-a prezentat la licitația a doua. Nu 

s-au prezentat alte societăți comerciale. Vă mulțumesc frumos!  

 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

36. Proiect cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea dezlipirii, 

în 2 loturi, a unui teren, proprietate privată a Orașului Tăuții-Măgherăuș. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

37. Proiect pentru aprobarea „Organizarea activității și  responsabilități privind 

apărarea împotriva incendiilor la Primăria Orașului Tăuții-Măgherăuș”. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 
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38. Proiect privind însuşirea raportului de evaluare și aprobarea concesionării prin 

încredințare directă d-lui Apostol Cristinel, a terenului în suprafaţă de 629  mp, situat în 

orașul Tăuții-Măgherăuș, str.84, identificat prin nr. cadastral 61369 din CF nr.61369 

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. 

 

39. 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. 

 

40. Proiect privind vânzarea unui teren concesionat în favoarea proprietarului 

construcțiilor edificate – NESTEA SERGIU-ADRIAN. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

41. Proiect  privind modificarea și completarea HCL nr.139/29.10.2021. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

42. Proiect privind modificarea și completarea HCL nr.180/17.12.2021. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 
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43. Proiect privind stabilirea coeficienților și a salariilor de bază la gradația 0, pentru  

funcționarii publici și personalul contractual ce fac parte din familia ocupațională 

„Administrație”, din aparatul de specialitate al Primarului orașului Tăuții-Măgherăuș. 

Ardelean Anton: Am o remarcă. Sunt supărat că nu se pot mări salariile, dar am motivat și 

dlui. secretar la ședința pe comisii, asta este... S-au blocat de către Guvern măririle de salarii 

la nivel de viceprimar. Asta e. Însă aș vrea să aduc aminte ce nu am făcut la raportul dlui. 

primar pentru cei care nu știu, raportul primarului este... 

Gaie Marin: E pe subiectul... 

Ardelean Anton: Stați puțin că despre funcționari e vorba. Acuma de funcționari vă spun, dl. 

președinte. 

Gaie Marin: Da. 

Ardelean Anton: Acum se încheie un an de activitate. Aș vrea să remarc că munca lor, după 

un an de zile s-a văzut în raportul primarului pe capitole, așa că eu zic că numărul de 

funcționari care există trebuie felicitat, însă i-am felicitat că nu le dăm salar mai mare datorită 

legislației în vigoare. Da. Asta a fost remarca. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

44. Proiect privind aprobarea planului anual de perfecționare profesională al 

funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului orașului Tăuții-Măgherăuș pentru anul 2021. 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Președintele de ședință a supus la vot acest proiect. 

Votat în unanimitate. 

 

Se trece la diverse. 

Mărieș Bogdan: La diverse avem cererea nr. 730/19.01.2022 a dlui. Lazăr Florin Gheorghe 

care solicită cumpărarea terenului, proprietatea Statului roman, în suprafață de 1.500 mp situat 

în jurul proprietății sale pe str.49. Avem un raport de specialitate prin care suntem informați 

că pe terenul solicitat sunt notate trei annexe, fără autorizație de construire, ceea ce nu 

împiedică scoaterea la licitație. 

Marinescu Dumitru: Scoaterea la licitație, dacă dvs.veți fi de acord. Este terenul de la Ilarion 

pe care dumnealor l-au cumpărat împreună cu niște construcții de la un executor judecătoresc 
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și dacă veți fi de acord pentru demararea procedurilor de scoatere la licitație și așa mai departe 

vom demara aceste proceduri. 

Votat în unanimitate. 

Mărieș Bogdan: Parohia Ortodoxă Tăuții de Jos, reprezentată prin preot paroh Iuga Ovidiu 

solicită sprijin financiar pentru a putea plăti datoria pe care o au către SC YTP Fenetre SRL în 

valoare de 233.799 lei reprezentând lucrări de reabilitare executate în lunile decembrie 2020 - 

ianuarie 2021 conform situațiilor de lucrări și fotografiilor depuse la primărie. 

Marinescu Dumitru: Dacă îmi permiteți aici o remarcă, și în cursul anului trecut și în cursul 

anului care urmează vom sprijini toate unitățile de cult din Orașul Tăuții-Măgherăuș, dar vor 

fi sprijinite în limita posibilităților. Deci avem la biserica Tăuții de Jos o cerere de 233.799 lei, 

mai avem o solicitare de proiect de hotărâre pentru altă biserică de 300.000 lei. Dacă vin toate 

bisericile din Tăuții-Măgherăuș cu sumele ăstea raportul primarului pe anul viitor nu o să mai 

poată fi comentat, nimic. Păi nu o să mai facem nicio investiție. Ajutăm pe toată lumea, fără 

nicio discuție, așa cum și anul trecut am ajutat. Nu există nicio biserică, că e ortodoxă, 

catolică sau reformată care să nu aibă sprijinul Primăriei Tăuții-Măgherăuș, dar de comun 

acord și în limita fondurilor pe care noi le avem și de care dispunem o să îi ajutăm pe toți. Vă 

mulțumesc! 

Popp Viorel: Dragi colegi, vis-a-vis de subiectul acesta zic eu foarte sensibil avem o 

legislație privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Este vorba de Legea nr. 

489/2006. Art.1 alin.1- “Statul român respectă şi garantează dreptul fundamental la libertate 

de gândire, de conştiinţă şi religioasă al oricărei persoane de pe teritoriul României. Art. 9, 

alin. (2) Cultele sunt egale în faţa legii şi a autorităţilor publice. Statul, prin autorităţile sale, 

nu va promova şi nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminări faţă de 

vreun cult. Art. 10 alin. (1) Cheltuielile pentru întreţinerea cultelor şi desfăşurarea 

activităţilor lor se vor acoperi, în primul rând, din veniturile proprii ale cultelor, create şi 

administrate în conformitate cu statutele lor.” Vreau să vă readuc aminte că statul a acordat 

facilități fiscale tuturor cultelor cunoscute. Ele nu plătesc impozit pe profit, nu plătesc impozit 

pe teren, pe clădiri, pe absolut nicio facilitate. Ați văzut care este rolul lor. Anul ăsta prin 

legea bugetului s-au alocat 885,3 milioane lei la Secretariatul de Stat. Cu 2,4% mai mult ca și 

în 2021. Dacă adunăm și fiindcă și când s-a depus jurământul ați zis că vom face tot ce stă în 

putință pentru promovarea interesului cetățenilor orașului Tăuții-Măgherăuș, cum a precizat și 

dl. coleg consilier că banii sunt ai cetățenilor și trebuie să răspundem în fața lor, dacă stăm și 

facem o analiză a efectului banilor investiți în biserici în ultimii 20 de ani ne dăm seama ce 

beneficii au adus în plus plata acestor reparații și întrețineri. Face biserica gard, să aflu că de 
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la primărie. Face zugrăveli, face o biserică nouă o face pentru 1000 de persoane nu pentru cei 

15-20 de oameni care participă la liturghie. Doar vreau să atrag atenția că trebuie să investim 

banii cetățenilor care și-au pus încrederea în noi când ne-au votat să îi reprezentăm aici. 

Imaginați-vă banii care s-au dat la biserici, 2 mld. ,3 mld. Anul trecut dacă ne uităm în buget 

s-au consumat 3,5 mld. lei pentru cultură și culte. Pentru bugetul de anul acesta aș dori să fie 

alocată pentru biserici o sumă distinctă în buget. Să știe pe ce se bazează și să introducem o 

modalitate de a obține acești bani bisericile. Ca să nu existe discriminări între culte. Pe bază 

de proiect, exact cum se distribuie banii pentru cultură, pentru sport, pentru tineret, pentru 

orice alte activități. Să depună toți la o comisie ca să avem ce să analizăm. Că acum avem 

cererea în care spun că trebuie să plătească o factura de 2,5 mld. Nu știu pentru ce s-au folosit, 

nu știu de ce au făcut comenzi de lucrări atât de mari, pe ce s-au bazat. Au ambiții foarte mari, 

se bazează mult că așa au fost obișnuiți, să tot primească, să tot primească, să tot primească. 

Nu avem centură ocolitoare, nu avem canalizări, nu avem trotuare pentru populație. Aș vrea 

să identificați nevoile reale ale cetățenilor, ale orașului nostru. Dacă nu avem grijă de bani, nu 

o să rămână nimic după mandatul ăsta, nu o să rămână nimic după noi. Vă mulțumesc și îmi 

cer scuze! 

Marinescu Dumitru: A fost o informare, noi vom ajuta toate unitățile de cult în limita 

posibilităților. 

 

Președintele declară ședința închisă. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                             Secretar general,                                     

Gaie Nicolae-Marin                      Bîndilă Călin-Ioan 

 

Întocmit, 

Băbuțiu Florina-Mădălina 

 


