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Nr.1676/11.02.2022 

 

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

data de 11.02.2022 

 

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

Secretarul general, dl.Bîndilă Călin-Ioan.  

Președintele de ședință face prezenta. Sunt prezenți toți cei 15 consilieri locali, precum și 

delegatul sătesc, dl. Pop Daniel-Vlăduț. 

Marinescu Dumitru: Buna ziua. Dacă îmi permiteți, astăzi dimineață ne-au venit indicatorii 

tehnico-economici cu privire la proiectul pe care vrem să îl implementăm la nivelul Orașului 

Tăuții-Măgherăuș și anume, stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice. Dorim să 

instalăm 5 stații de încărcare pentru mașinile electrice, suma totală a proiectului este de 

1.042.979,3 lei, din care cota noastră de finanțare este de 92.972 lei. Nu am vrut să fim nevoiți 

să convocăm o ședință pentru luni, pentru că și timpul este destul de strâns pentru a depune la 

AFM acest proiect, care, eu consider că este important și de viitor pentru orașul nostru. De 

accea, vă rog să fiți de acord cu introducerea acestuia pe ordinea de zi suplimentară. 

Președintele de ședință: Supunem la vot ordinea de zi care ne-a fost prezentată. Cine este 

pentru? 

Vot în unanimitate. 

Președintele de ședință: Supunem la vot ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? 

Vot în unanimitate. 

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

Vot în unanimitate. 

Popp Viorel: Am o mențiune, la procesul-verbal al ședinței anterioare. La proiectul nr.30. La 

intervenția colegului, Anton Ardelean, nu corespund sumele.Am stat lângă dânsul când a spus 

sumele, le-a spus corect, însă în cuprinsul procesului-verbal sunt alte sume.Valoarea inițială a 

bugetului era de 92.000 și în procesul-verbal era… 
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Secretar general: O să verificăm și vom remedia, vom corecta procesul-verbal. 

Popp Viorel: Cine citește procesul-verbal să nu aibă nici un fel de dubiu. 

Anton Ardelean: Dle Președinte, dacă tot ați discutat, nu știam că o sa ia cuvântul colegul, 

am și eu o obiecție, dar pe viitor. Procesul-verbal acuma a fost redactat, însă cu alte ocazii, eu 

și consilierul Butean am fost puși absenți… 

Secretar general: Da, ați fost absenți și dânsul și dvs. 

Anton Ardelean: Da, și la o altă ședință, numai puțin, am întârziat, nu contează, absent, că 

eram în trafic, însă, acuma, eu nu doresc să se scrie acolo că e absent Ionescu, Popescu și 

cutare. Bine, ați scris procesul-verbal acum, dar au fost și colegi absenți, data trecută, nu 

sunt…Deci, nu e bine să scrieți că absent Ionescu,Popescu. Dacă stabiliți regula atunci, așa să 

fie pentru toată lumea… 

Secretar general: Păi cum să îi trec dacă nu sunt aici? 

Anton Ardelean: Păi, absenți 3 consilieri. Ăia 3 cu motive, nu știu, covid, concediu, ceva. Nu 

trebuie dvs. să vă justificați, dle.Secretar. Deci, absenții, e în regulă, dar dacă dați nume, să le 

dați întotdeauna, ori să nu le dați deloc. Asta e rugămintea, mea. Bine? Mulțumesc! 

Proiect nr.1, cu privire la aprobarea alocarii, din bugetul local pe anul 2022, a sumei de 

300.000 lei pentru continuarea lucrărilor la biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 

din Tăuții-Măgherăuș. 

Președintele de ședință: Comisiile? 

Mărieș Bogdan: La Comisia 1,  aviz nefavorabil pentru acest proiect și o să și motivez puțin. 

Nu mi se pare oportună alocarea acestei sume de bani, la momentul actual, cu toate că, 

cultele, bisericile trebuie susținute din bugetul local , dar mi se pare o sumă mult prea mare, în 

momentul actual, având în vedere necesitățile comunității și s-ar crea totodată un precedent 

prin care toți ceilalți ar putea veni și cere sume așa de mari de bani. Sunt de acord cu 

susținerea cultelor, a bisericilor, dar cumva mai drămuit, totodată. 

Președintele de ședință: Comisia 2? 

Vakon Daiana: Aviz nefavorabil. 

Președintele de ședință: Comisia 3? 
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Popp Viorel: Aviz nefavorabil. 

Președintele de ședință: Alte discuții? 

Pop Călin Dumitru: Dle Președinte, dlor.colegi. Din start nu este vorba de a nu ajuta 

bisericile. Este vorba doar de oportunitatea de a aloca aceste sume înainte, în primul rând 

chiar de a avea bugetul, iar în al doilea rând, ținând cont că, m-am uitat și la pct.2, unde este 

previzionat bugetul pentru culte, a aloca aceasta sumă, ar însemna mai mult decât jumătate 

din bugetul alocat cultelor pentru întreg UAT-ul Tăuții-Măgherăuș. Așadar, noi și pe comisii 

ce am discutat, sprijinim, la fel ca și în anul precedent, în limita posibilităților, fiecare cult în 

parte. 

Anton Ardelean: Dle.Președinte, dragi colegi. Fiind inițiatorul acestui proiect, o să vă spun și 

care e geneza lui. În Sărbătorile de iarnă am avut mai multe întâlniri la biserici, cu 

credincioșii, iar cei din zona cartierului Hoșteze, cum îi știm noi aicea, au militat și au spus că 

pe ei nu îi sprijină nimeni, că sunt stagnate lucrările. Există un deviz, pe care poate l-ați și 

studiat, deoarece aș dori și aș vrea să conservăm această biserică la stadiul acesta de roșu, 

însă, pentru a putea conserva și a merge mai departe, banii îți vin doar după aceea, știți toți. Și 

atunci avem 448.000 la tencuială exterioară, 250 și ceva de mii la electrice și 390.000 la 

tencuială interioară, cu tva. Total valoare este de 1.300.000, gosso modo, nu am mai zis după 

virgulă. Am crezut că este de bun augur să solicit o sumă modică, de un sfert practic din 

valoarea care există pentru tencuieli și pentru a conserva această lucrare și am zis așa: din ce 

faceți donații, din ce faceți intervenții la alte fabrici, de unde umblați.Am umblat, sprijin nu 

avem, mai ales că patronatul de la Wieldmuller, de la Optibelt, au spus că ei nu sprijină că 

sunt romano-catolici. Văzând că și în proiectul de buget sunt cuprinși 300.000 pentru cultul 

romano-catolic de la Băița și 150 pentru capolna de la cultul romano-catolic, vâzând că există 

și alte solicitări, la biserica la Iuga - Tăuții de Jos, 250 și văzând că la Bozânta Mare plouă în 

biserică și la biserica romano-catolică din Nistru sunt probleme, deci, una cu alta, am zis că 

este necesar să solicităm și să alocăm o sumă pentru bisericile noastre și pentru cultul ortodox 

la Tăuții-Măgherăuș, în special. M-am bazat și pe încasările, pe bugetul pe care îl face orașul, 

70% din încasări sunt la Tăuții-Măgherăuș, urmează după aceea Bușagul, Bozânta Mare și 

Nistru, deci cam asta ar fi ordinea. Sigur că la Băița cultul romano-catolic este harnic și mai 

primește de la Statul maghiar încă 600-700 mii euro, dar este treaba lor, foarte bine că s-au 

zbătut, însă dragii mei, reprezintă 0,02 % din 142 milioane cât avem bugetul pe acest an. 

Marinescu Dumitru: Previzionat, o paranteză. 
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Anton Ardelean: Acum, dle.Primar, aveți, vă rog, paciența și răbdarea să termin, fiindcă sunt 

inițiatorul acestui proiect și termin imediat. Din 142 milioane cât are bugetul Orașului nostru, 

0,02 matematic, atâta reprezintă. Dacă, dvs, considerați că inițiatorul nu-i bun, cu drag scriem 

alt nume, scriem pe cine doriți, n-am nici un interes, faceți cum trebuie, dar noi am mai ajutat 

această biserică și dacă nu merge măcar până la stadiul acesta de tencuială, că sunteți mulți de 

aici constructori și știți, după aceea picturi și iconostas și câte trebuie într-o biserică, milioane, 

să fie sănătoși, așa. Dar nu-i de unde putere financiară.Și atunci am zis, într-un an atâta, în alt 

an câte un pic, câte un pic. Nu-i normal să nu fim alături de ei, dar votul, vă voi supune 

votului, pentru că votul Consiliului este suveran, dar, dacă eu sunt cuiul lui Pepelea și vinovat 

că am făcut această inițiere, sunt de acord să trecem inițiator pe oricine, dar haideți să ajutăm 

această biserică în construcție, și acum termin, dle.Președinte, este prima și singura biserică, 

la această oră, în construcție în oraș și pe construcție de rit ortodox bizantin.Celelalte biserici 

sunt biserici ortodoxe, adică sunt pe rit greco-catolic. Asta a fost doleanța mea. Dacă un 

0,0002 % dintr-un buget anual… Decizia vă aparține. Vă mulțumesc frumos. 

Marinescu Dumitru:Am să fac și eu câteva precizări. Așa cum am spus și la ședința 

anterioară, Primăria Orașului Tăuții-Măgherăuș nu se opune, nici Primar, nici Consiliul local, 

să ajute cultele religioase. Lucru care s-a întâmplat și în cursul anului trecut, fiecare biserică a 

primit, în funcție de nevoile sale. Dna.consilier Miholca poate să confirme faptul că, 

acoperișul de la biserica din Nistru a fost achiziționat de către Consiliul local. Este adevărat, 

dna.consilier? 

Miholca Anamaria: Da. 

Marinescu Dumitru: Vă mulțumesc pentru confirmare. Nu înțeleg de ce atâta tevatură și nu 

înțeleg de ce venim și spunem că numele este problema. Dacă era o problemă vis-a-vis de 

numele inițiatorului, vă aduc aminte că ați mai inițiat un proiect de hotărâre, care a fost ok, 

pentru toți din zonă și am zis să sprijinim pe acel sportiv din Tăuții-Măgherăuș și nu a avut 

nimeni nimic împotrivă. Nu am nimic împotriva niciunui inițiator. Un alt aspect, din nou 

subliniez. Am purtat discuții cu părintele de la biserică, am purtat discuții cu dl. prim curator. 

Domnii au înțeles situația prin care trecem toți, atât cetățenii din Tăuți, vis-a-vis de greutățile 

pe care le avem, facturile, după cum am spus, la gaz, la electricitate, la toate vin la noi. 

Gândiți-vă că avem cofinanțări de achitat și am să vă dau un exemplu. Sistemul de irigat care 

putea fi implementat și introdus în proiectul de Parc Hoșteze, prin fonduri nerambursabile, 

astăzi trebuie să îl susținem din bugetul local, pentru ca a fost scos, nu știu de ce și de cine. 
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Trebuie să punem 1.500.000 jos, pentru că proiectul, în 3-4 luni de zile se va finaliza.Avem 

cotă de cofinanțare, de peste 50%  la creșă. Mi se spune că nu am lucrat nimic timp de 1 an de 

zile. Haideți să vedeți stadiul creșei. Nu v-am oprit pe niciunul dintre dvs să mergeți pe un 

șantier. Trebuie să punem 2.200.000, sunt 22 miliarde de lei vechi, pentru copiii noștri. O să 

vină Centrul civic, care, începând cu 1 martie, dacă timpul ne permite, la fel, lucrările vor 

demara, la fel avem cotă de cofinanțare. Vine Axa 13, gândiți-vă ce se întâmpla oare dacă 

rămânea reabilitarea Sălii de sport la aproape 7 milioane de lei din bugetul Consiliului local, 

pe care am reușit să îl aducem, împreună cu finanțatorul, și să accepte reducerea reabilitării 

acestei săli de sport la 1 milion de lei, să o punem în siguranță. Sunt sume pe care noi trebuie 

să le punem jos, sunt sume palpabile, reale.Și cu toate acestea, nu am zis nu, niciunei biserici 

și nu voi zice și vom ajuta. Au înțeles Consiliul parohial, a înțeles preotul de acolo, că da, 

ajutăm să fie bine pentru toată lume. Nu se dă 300.000 lei pentru biserica din Băiță. Este o 

dezinformare. Sunt 2 proiecte în lista de investiții cu privire la amenajarea căii de acces la 

Calvarie, pe care toți o cunoașteți din sala asta. Știți că este un obiectiv în loc.Băiță, pe care îl 

folosesc maghiarii, românii și cine merge într-o drumeție la Băiță.Consiliile locale, conform 

legii, au obligația să asigure spațiu pentru înmormântarea oamenilor, indiferent de ce cult și rit 

sunt ei. Toate sunt proprietatea noastră și date în administrarea bisericilor.Dacă oamenii ăia, 

mâine, poimâine nu o să mai aibă unde să își înmormânteze oamenii, dau la biserica catolică? 

Asta ați înțeles din lista de investiții? Nu, asta se dorește a se lăsa să se înțeleagă.Lucru total 

neadevărat.Nu am scris acești bani, nu vor merge la biserica catolică, sunt două obiective pe 

care dvs le-ați văzut. Și sunt în lista de investiții, nu sunt destinate bisericii romano-catolice. 

142 milioane, este un buget previzionat. Fiecare dintre dvs să voteze așa cum consideră de 

cuviință. La niciunul dintre consilieri, indiferent din ce partid face parte, nu am intervenit. De 

un an și ceva de când sunt Primar, pe unul nu am sunat, să vă influențez voturile și vă rog să 

le confirmați. Pe unul! Au trecut acele vremuri, oameni buni, sunteți aici să votați cu 

conștiința voastră, pentru binele, sau răul, acestui oraș.Și cum considerați de cuviință.Nu am 

sunat pe nimeni.Vă mulțumesc! 

Lauran Marin: În legătură cu banii de la biserică, care se cer, la Proiectul 1, vreau să spun că 

nu e singura biserică din localitate care este în construcție. Mai este o biserică și în Bușag. Că 

e greco-catolică, asta e altceva. Dacă vin și ei cu o sumă, că tot la faza de a trebui să fie 

tencuită sunt și le trebuie bani, facem așa cum e bine să fie pentru toată lumea, nu sumele sunt 

prea mari...Și dacă ne aducem bine aminte, cei care am fost consilieri mai vechi, când s-a 

făcut acolo locul, s-a spus la ședință că Primăria nu o să susțină cu bani construcția bisericii, 
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cât se poate să se ajute, dar nu cu sume mari. Și încă o întrebare: Episcopia a ajutat cu ceva 

bani la construcția bisericii, că si ei sunt obligați tot așa, că biserica e ortodoxă. Au venit cu 

ceva bani?! 

Popp Viorel: Cred că problema care este aici nu este de nume, oricine ar fi cerut suma asta 

pentru o biserică, ar trebui să ne gândim că noi prin lege avem obligația să respectăm niște 

principii. Chiar în Ordonanța nr.57/2019 primele articole se referă la principiile pe care 

trebuie să le avem în vedere ca și consilieri. E vorba de principiul egalității, al 

proporționalității, al satisfacerii interesului public, imparțialității, adaptabilității și mai mult, 

există o lege, Legea 350, care prevede clar, care are ca și scop tocmai stabilirea principiilor, 

cadrul general și procedurile pentru atribuirea finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice.Capela și cimitirul sunt proiecte ale Primăriei, iar la cultură, tineret șu culte există un 

fond, din care se aloca, nerambursabil, sume de bani. Art.3 stabilește că solicitanții trebuie să 

fie persoane fizice, persoane juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații, constituite 

conform legii, sau culte religioase recunocute, conform legii. Articolul următor stabilește în 

mod explicit principiile care trebuie să stea la baza atribuirii finanțărilor: al liberei concurențe, 

care ne obligă să fie create condiții pentru ca toate aceste entități care își defășoară activități 

să poată deveni beneficiar, principiul eficacității utilizării fondurilor publice, adică folosirea 

sistemului concurențial, criterii care să poată face posibilă evaluarea cererilor pentru 

atribuirea de fonduri, principiul transparenței, al tratamentului egal, al cofinanțării. Și la art.5 

spune clar, citez „ Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe 

baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de 

finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu 

respectarea principiilor prevăzute la art. 4”, am încheiat citatul. Și mă întreb, oare 

dl.consilier, Anton Ardelean, în timpul cât a fost Primar, a ignorat conștient această lege?! Mă 

întreb, a avut un interes personal, nesocotind această lege?! Ignorând aceste legi, putea să 

decidă singur ce biserici finanța?! În acest caz, oare ce principii și criterii de selecție a folosit, 

în alocarea de fonduri din bani publici?! Oare de aceea, anumiți preoți, ne îndemnau în 

biserici să votăm Anton Ardelean în campania electorală?! Oare prin acest proiect inițiatorul 

încearcă să își plătească o datorie veche sau încearcă să își facă un credit pentru următoarea 

campanie electorală?! Asta numai inițiatorul cererii și cu Dumnezeu poate să știe și, mă 

adresez, dvs, dle. consilier, Anton Ardelean, nu sunt împotriva bisericii, așa cum tot strigați în 

gura mare prin oraș și niciunul dintre colegii consilieri nu s-a manifestat vreodată împotriva 

bisericii. Cunosc și înțeleg rolul spiritual, educațional, social, cultural și de factor al păcii 



7 
 

sociale pe care îl are biserica. O respect pentru rolul pe care și l-a asumat, de-a lungul istoriei 

poporului nostru în formarea statului român de drept și merg cu drag la biserică și mă împlic 

în problemele sale atât cât timpul și sănătatea îmi permit și nu merg să fac poze în timpul 

liturghiei, sau când enoriașii își comemorează morții. Și, ca să concluzionez, analizând modul 

în care inițiatorul a instrumentat acest proiect, care este de fapt o cerere de alocare de bani, din 

banii publici, pe care dorește să ne-o asumăm cu toții, vâzând câte principii legale au fost 

ignorate în această cerere, înțelegem că, în calitatea mea de consilier local, reprezint interesele 

tuturor locuitorilor orașului, ținând cont că, pentru evitarea pe viitor a unor situații similare, 

este necesar să stabilim clar modalitatea prin care se vor aloca sume nerambursabile unităților 

de cult, cunoscând că prioritățile imediate ale locuitorilor orașului sunt cu totul altele, luând în 

considerare textul art.10 alin.5 din Legea nr.489/2006, privind libertatea religioasă și regimul 

general al cultelor care prevede, citez: „Nimeni nu poate fi constrâns prin acte administrative 

sau prin alte metode să contribuie la cheltuielile unui cult religios”.Având în vedere toate 

acestea, propun dlui.consilier, Anton Ardelean, ca în baza dreptului conferit de art.136 alin.11 

din OUG nr.57/2019, să își retragă proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat, deoarece s-a 

dovedit că nu este mandatat de către conducerea Parohiei, în beneficiul căreia face cererea, 

dat fiind faptul că la Primărie s-a depus o cerere de finanțare care se suprapune peste cererea 

dlui.consilier și care este semnată de către preotul paroh, solicit de asemenea dlui.Primar să 

îmi acorde asistență și sprijin, împreună cu dl.Secretar general,în întocmirea și redactarea, în 

cel mai scurt timp, a unui proiect de hotărâre care să fie analizat în următoarea ședință și care 

să reglementeze modul de alocare de fonduri nerambursabile pentru nevoile unităților de cult, 

respectând toate principiile impuse de către legislație. 

Anton Ardelean: Fiindcă mi-a fost folosit numele, dle.Președinte, dreptul la replică este 

stipulat prin lege. Domnul consilier, văd că acum învață că, am avut și pe comisie divergențe, 

că Domnia-sa amestecă...Stimate domn, inițitiva și proiectul de hotărâre l-am făcut prin 

dreptul acordat de Codul administrativ unui consilier, unu. Doi, nu amestecați 350-ul, unde 

prevede fonduri nerambursabile turism, copii și altele. Nu amestecați domnule, eu am cerut 

bani din bugetul local al Orașului. Vă rog să nu mă întrerupeți, că nu v-am întrerupt. Deci, 

dacă nu stăpâniți legislația, haideți că ne batem în legi. Domnul consilier amestecă una cu 

cealaltă. Eu am cerut bani din bugetul local iar până acuma am sprijinit prin hotărâre de 

Consiliu local acest obiectiv. Deci, niciun fond nu a fost alocat acolo fără hotărâre de Consiliu 

local. Deci, rugămintea mea ar fi să nu existe polemică că după aceea, dacă intrăm în 

polemică, intrăm pe mai multe chestiuni. 
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Secretar general: Vreau să iau și eu cuvântul. Pe acest proiect mi-am dat viza de 

legalitate.Legalitatea unei vize pe un proiect nu se referă la conținutul său, ci la legalitatea sa 

de a fi inițiat, de a avea aspecte legale în spate.Vreau să vă spun încă o dată și spunea și 

dl.Primar, dvs sunteți puși să votați după cum vă dictează conștiința.Nu sunteți puși să votați 

acum dacă ajutați sau nu o biserică. Sunteți puși să votați o sumă, atât. Asta este foarte 

simplu.Nimeni nu va consemna undeva vreodată că nu ați fost dispuși să ajutați bisericile. 

Art.1 spune „suma de 300.000”. Asta votați astăzi dumneavoastră. Nu ajutorul sau neajutorul 

bisericii. Cum vă dictează conștiința. Scurt.E simplu. 

Anton Ardelean: Mulțumesc, domnule Secretar. Dle Președinte, proiectul de hotărâre a fost 

vizat de legalitate de către Secretarul general. 

Secretar general: Ca și formă! 

Pop Vlad: Vis –a-vis de cererea dlui.Anton. Exact aceeași problemă a fost și în ședința 

anterioară, când s-a cerut suma pentru achitarea facturilor la biserica Tăuții de Jos  și am 

concluzionat cu toții că nu este buget pentru a aloca pentru biserici așa mari sume.Acum, 

începem iar să scoatem sume din oală? 

Secretar general: Urmează să se voteze bugetul, eu zic să treceți la vot și gata. 

Președinte de ședință: Supunem la vot Proiectul nr.1. Cine este pentru? 

1 vot pentru 

9 voturi împotrivă 

5 abțineri 

Secretar general: Proiectul a picat. 

Proiect nr.2, cu privire la aprobarea bugetului local al Oraşului Tăuţii Măgheraus pe anul 

2022. 

 

Președinte de ședință: Comisiile? 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

 

Președinte de ședință: Discuții? Vă rog dle.Ardelean. 
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Anton Ardelean:Aș vrea să îl rog pe dl.Primar să ne spună când va avea o discuție cu noi, 

consilierii locali, despre repartizarea la cultele religioase de sume pentru acest an, din ce 

există cuprins în proiect. 

 

Marinescu Dumitru: După discuțiile pe care le aud aici, va urma o altă hotărâre de Consiliu 

local privind atribuirea acestor sume de bani. Vom aproba luna viitoare și un Regulament , 

vom numi funcționari din Primărie care să se ocupe de povestea cu selecția și selectarea 

acestor dosare, după care, nu o sa trebuiască să discut cu dvs, pentru că, fiecare după cum o să 

își depună proeictul, dacă o să fie aprobat, conform Regulamentului,  o să fie aprobată suma, 

să vedem care și așa mai departe. După care, v-am spus, Regulamentul  trebuie să îl discutăm, 

să vedem, cât, cum, pentru că, în varianta asta, poate veni unul să zică că vrea 5 

miliarde...Deci, trebuie să vedem prevederile legale, după care o să veniți și o să le aprobați 

sumele pentru fiecare biserică, conform acestor prevederi, cum le aprobăm, de fapt, și pentru 

tineret, sport, cultură și așa mai departe. Vă mulțumesc. 

 

Lauran Marin: Dle Primar, pentru ca proiectul acesta, ce ar trebui să nu uităm este lucrarea 

de str.113. 

 

Marinescu Dumitru: Nu, este cuprinsă canalizarea la Bușag. 

 

Lauran Marin: De foarte mulți ani s-a tot amânat lucrarea, dar lumea de acolo... 

 

Marinescu Dumitru: Vom avea în vedere și este cuprinsă. 

 

Pop Călin Dumitru: Aș vrea să fac și eu o remarcă, dacă tot a ridicat mingea la fileu dl. 

consilier Popp. În urma a ceea ce am văzut și eu în buget, este respectat principiul și echilibrul 

între repartizarea pe localități a investițiilor. Nu este nicio localitate lăsată pe dinafară, sunt 

alocate sume și pentru învățătură, cu grădinița, cu achiziția unui microbu și, din punctul meu 

de vedere, este un buget echilibrat și fezabil. 

 

Președinte de ședință: Alte discuții, mai are cineva? Supunem la vot proiectul nr.2. Cine este 

pentru?  

 

 Proiectul nr.2 a fost adoptat în unanimitate. 
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Proiect nr.3, cu privire la aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spațiul cu 

destinatie de locuinţa socială situat in loc.Nistru, str.105 nr.24 ap.6. 

 

Președinte de ședință: Comisiile? 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

Proiect nr.4, privind insușirea unei documentații cadastrale și atestarea apartenenței la 

domeniul privat al Orașului Tăuții-Măgherăuș a unui teren. 

 

Președinte de ședință: Comisiile? 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

Marinescu Dumitru: Proiectul suplimentar, așa cum v-am spus, este proiectul care 

prevede realizarea a 5 stații de încărcare pentru mașinile electrice în Orașul Tăuții-

Măgherăuș. Suma, v-am precizat-o, este undeva la 1.050.000, din care 92.000 va fi 

contribuția Consiliului local. 

Președinte de ședință: Dle Primar, ne puteți spune unde vor fi amplasate? 

Marinescu Dumitru: Una va fi la intersecția str.2 cu str.3, una în spatele Primăriei, unde 

urmează a fi montat un nou punct de transformare odată cu începerea lucrărilor la Centrul 

civic, una în zona de concesiuni, lângă punctul de transformare din zona bisericii, una în 

Băiță, după pod Slavic, în parcare, unde este și punctul de transformare,una la intrare în 

Nistru, la fel, unde există punct de transformare. Vreau să vă fac câteva precizări. Aceste 5 

locații au fost alese împreună cu cei de la Electrica, deoarece, nu pot fi montate oriunde. 

Trebuie să fie montate în apropierea punctelor de transformare, care trebuie să asigure, 

peste consumul pe care îl au de la caznici, societăți comerciale și așa mai departe, minim 

52 kw. Și atunci, singurele puncte de transformare din Orașul Tăuții-Măgherăuș și unde 

am putut să asigurăm minim 2 locuri de parcare pentru 2 mașini care să se încarce 

simultan, au fost aceste 5 puncte. 

Anton Ardelean: Dle Primar, vă rog să îmi explicați cum înțelegeți dvs, ca, din total 

sumă: consultanță, mentenanță, susținere și cer să fie menționată în procesul-verbal 
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afirmația mea, se cheltuie și construcții și montaj jumătate.Practic, e mai mult de jumătate 

pe consultanță și altceva și construcții și montaj. De aia ajungem la sumă așa mare.Acuma 

eu vă dau exemplu în altă parte, unde se fac la sume mai mici. Nu am fost informat, că v-

aș fi ajutat, dar, mă rog, vă mulțumesc. 

 Marinescu Dumitru: Așa cum ați văzut și dvs și puteți consulta și ghidurile care sunt 

astăzi publicate pe site-ul AFM, toate aceste proiecte și toate aceste sume sunt conform 

Caietelor de sarcini. Nu vin sumele din burtă de la cineva, a fost achiziția cu firma care a 

realizat proiectul, le-ați văzut pe toate, vi le-am comunicat, acuma dvs decideți dacă doriți 

sau nu. 

Anton Ardelean: A fost licitație, dle.Primar? 

Marinescu Dumitru: Vis-a-vis de întocmirea acestor studii privind indicatorii tehnico-

economici. După ce vom obține finanțarea, se va face licitație, dar achiziția de ce avem de 

făcut și întocmirea documentației... 

Popp Viorel: Dle.Primar, și firma MECANOPLAT a obținut un proiect, din fonduri 

nerambursabile pentru instalarea unui câmp de fotovoltaice, în care am prins o pompă de 

alimentare, la intersecția de la Băița, la intrare pe drumul Băiței, în dreapta, am avut 

facilități la punctaj dacă puneam o pompă publică. Și atunci, am amplasat-o acolo. Să 

aveți în plan să se creeze niște locuri de parcare, două locuri de parcare, pentru că în vara 

aceasta se va monta. 

Marinescu Dumitru: Chiar avem spațiu și o să amenajăm acolo. 

Lauran Marin: Așa propune, dacă s-ar mai putea face, în viitor, o stație pe drumul 

european, la firme. Acolo sunt două firme care au Registrul Auto, sunt foarte multe mașini 

acolo. 

Marinescu Dumitru: S-a făcut un studiu pentru că, nu de capul nostru am hotărât aceste 

locații. Sunt singurele puncte de transformare care pot să asigure încărcarea acestor 

mașini. Am vrut să facem una la zona Aeroportului, dar acolo este o problemă cu 

consumul electric, încât nici astăzi nu știu cum vor da alimentarea la stația de 

pompare.Dar, proiectele vis-a-vis de stațiile de încărcare nu se vor opri aici, pentru că sunr 

viitorul și, în momentul în care cei de la Electrica o să înceapă să își modernizeze 
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infrastructura, lucru care se întâmplă deja și la Bușag, cu înlocuirea punctelor de 

transformare,vom găsi și alte locații unde să putem monta. 

Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul suplimentar. Cine este pentru? 

Votat în unanimitate. 

Președintele declară ședința închisă. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                            Secretar general,                                      

Gaie Nicolae-Marin                      Bîndilă Călin-Ioan 

 

Întocmit, 

  Băbuțiu Florina-Mădălina 

 


