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Nr.3784/23.03.2022 

 

Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al Orașului Tăuții-Măgherăușdin 

data de 23.03.2022 

 

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

șiSecretarul 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. 

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi. 

Vot în unanimitate. 

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare. 

Vot în unanimitate. 

Marinescu Dumitru:Bună dimineața.Doresc să supun atenției două proiecte de hotărâre 

suplimentare. Majoritatea dintre dvs le-ați văzut pe comisii. Este vorba despre un proiect 

privind aprobarea cuantumului și a numărului de  burse școlare din cadrul Liceului tehnologic 

“Traian Vuia”, pentru anul 2022 și o rectificare a bugetului local, deoarece s-a alocat o sumă 

de 32.000 lei, tot pentru funcționarea Liceului tehnologic “Traian Vuia”, motiv pentru care 

trebuie să rectificăm bugetul Consiliului local. Vă mulțumesc. 

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi suplimentară. 

Vot în unanimitate. 

1. Proiect privind aprobarea preluării în domeniul public al Orașului Tăuții-

Măgherăuș a suprafeței de teren înscrisă în CF nr.58155 Tăuții-Măgherăuș - parte 

din str.114. 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Votat în unanimitate. 
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2. Proiect privind cu privire la validarea loturilor libere care pot fi reatribuite în 

concesiune, în urma demarării unor proceduri de licitație publică. 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Votat în unanimitate. 

 

3. Proiect privind modificarea Statutului şi Regulamentului de organizare si 

funcţionare al Ocolului Silvic Ardud R.A. 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Votat în unanimitate. 

 

4. Proiect privind aprobarea volumul de masă lemnoasă care se poate exploata în anul 

2022, modul de valorificare al acestuia, prețurilor de referință a masei lemnoase pe 

picior, aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestări servicii de exploatare 

precum și al prețurilor minime de valorificare prin licitație al lemnului fasonat. 

 

Miholca Anamaria:Am o nelămurire. În momentul în care facem, adică Ocolul silvic spune 

că se vor tăia 2.000 m³, nu trebuie să spună cu cât împădurește, adică nu ar putea să adauge la 

Anexă, sau nu știu, undeva, să zică că și-au propus să taie 2.100 și că și-au propus să plan-                                                                            

teze atâția puieți? 

Marinescu Dumitru:Și în cursul anului trecut, dar și în cursul acestui an, Ocolul silvic Ardud 

va întreprinde măsuri de plantare a arborilor. Și în zona Lacului, de exemplu, anul trecut, unde 

a fost o partidă aprobată la ras, s-au făcut plantări pe suprafața respectivă. Și în cursul acestui 

an se vor face plantări. Deci, au obligația să planteze, în fiecare an, puieți, în pădurile pe care 

le administrează. 

Secretar general: Există un amenajament.Și acolo este prevăzut.V-am spus și în ședință, 

dacă doriți, puteți să cereți și vi se pune la dispoziție. În momentul în care se face o 

exploatare, se poate ca, accidental sau, în alt fel, suprafața să fie mai mare, sau mai mică; ei 

nu pot să o cuprindă exact. În momentul în care încheie să facă exploatarea, cuprind în 

amenajament suprafețele respective. 

Miholca Anamaria:Dar nu pot estima, să zic 2.100… 

Marinescu Dumitru: Nu pot estima. Ei vorbesc de m³, nu de suprafețe. Dar o să se facă 

împăduriri %. Și anul trecut s-au făcut și vom avea grijă să se facă și anul acesta. Sunt de 

exemplu partizile de rărituri, nu putem discuta despre câtă suprafață va fi împădurită pentru că 

nu dispare pădurea. 

Miholca Anamaria: Eu mă găndeam că o să zică că vor împăduri cu 1.000 de puieți, sau cu 

2.000… 

Secretar general:Asta se face în funcție de suprafață. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Votat în unanimitate. 
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5. Proiect privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spațiul cu 

destinatie de locuinţa social situat in loc.Nistru, str.105 nr.2 ap.1. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Votat în unanimitate. 

 

6. Proiect privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spațiul cu 

destinatie de locuinţa socială situat in loc.Nistru, str.105 nr.24 ap.2. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Votat în unanimitate. 

 

7. Proiect cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea 

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

 

Anton Ardelean:O întrebare, dle.Președinte. Dle.Primar, vă rog să ne spuneți ce se 

dorește să se facă pe cele două loturi pe care le dezlipiți. 

Marinescu Dumitru: Deci, așa cum știți, vis-a-vis de Primarie, avem acest teren. Este o 

parcelă, proprietatea Poștei Române, pe care dorim să o dobândim, într-un fel sau altul, în 

funcție de discuțiile la care vom ajunge cu conducerea Poștei și dorim să proiectăm un nou 

sediu al Primăriei Orașului Tăuții-Măgherăuș, vis-a-vis de această locație, pentru că, așa 

cum bine știți, nevoile Primăriei de la an la an cresc și este necesar și util un nou sediu de 

Primărie. Pentru asta noi demarăm procedurile, urmând să vedem în ce condiții și în ce 

măsură vom putea să finalizăm acest proiect. Și nu putem să demarăm procedurile atâta 

timp cât acest lot a fost împreună și parte din el este proprietatea Poștei Române.  

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Votat în unanimitate. 

 

8. Proiect privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic 

din cadrul Liceului Tehnologic „TraianVuia” din Orașul Tautii-Magheraus, care 

au solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare pentru lunile decembrie 2021 și 

ianuarie 2022. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Votat în unanimitate. 

 

9. Proiect privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al OrașuluiTăuții-

Măgherăuș. 

Secretar general: Domnul Pop și dl.Popp, vă rog să vă abțineți. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

      Votat în unanimitate. 
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Anton Ardelean: Am votat pentru, însă am o întrebare. Domnilor colegi, Instituția 

Secretarului general al Primăriei este foarte importantă pentru o comunitate. Potrivit noului 

Cod administrativ trebuie ca și activitatea Secretarului general să fie analizată de către o 

Comisie, formată din dl.Primar și doi consilieri. Asta este, ne supunem voinței legiuitorului. 

Am o întrebare pentru dl.Pop Viorel și aș vrea să rămână inserată în cuprinsul procesului-

verbal al ședinței.Dle.Popp Viorel, vă întreb dacă aveți diplomă de licență de la Spiru Haret, 

în specializarea Management, ce am văzut pe rețelele publice, având în vedere că la Spiru 

Haret a fost un mare scandal și studenții puteau să își valideze doar în instanță absolvirea și 

diploma de licență. Dacă o aveți, vă rog să ne spuneți dacă a fost obținută la fără frecvență, 

învățământ la distanță și să o postați, dacă doriți, dacă nu, aveți adresa mea de whatsapp, aș 

dori să o publicați.Mulțumesc frumos. Este foarte importantă Instituția Secretarului general și 

e important și cine o evaluează, fiindcă erau criterii și o cutumă la funcționarii publici, în 

sensul că trebuie să fie evaluați de către o persoană, cel puțin egală în grad și rang profesional 

și de specialitate. Până acum, la Prefectură analizau activitatea Secretarului general. 

Mulțumesc. 

Popp Viorel:Cred că sunt în măsură să evaluez. Am două facultăți, Babes-Bolyai și Spiru 

Haret. Am diplomă de licență în Management, economist. Mă aflu aici în calitate de consilier 

local, funcție pentru care trebuie să am domiciliul în localitate, să am peste 18 ani și să nu mă 

aflu în vreun caz de incompatibilitate.Deci, asta este calitate în care mă aflu aici și acestea 

sunt studiile de care am nevoie. Acum, faptul că am fost propus ca și Președinte de comisie, 

se datorează probabil faptului că poate s-a observat de către colegi aplecarea mea spre… ați 

văzut ceva în mine și sunt mândru de asta. 

Anton Ardelean: Vă rog totuși să ne prezentați diploma de licență. O puneți pe whatsapp, e 

secret, nu e nicio problemă. Atâta vă rog. 

Marinescu Dumitru: Dacă îmi permiteți o remarcă. Propunerile pe care le-am făcut, pentru 

această Comisie, așa cum prevede și Codul administrativ, pentru încă două persoane…Nu se 

specifică nicăieri că un anumit consilier trebuie să aibă studii juridice sau nu. Poate sunt 

Consilii locale unde nu există juriști, atunci ce se întâmplă?! Nu evaluăm Secretarul UAT-

ului?! Principiile pe care le-am avut în vedere când am făcut aceste propuneri se referă la 

faptul că, Viceprimarul este o persoană care se află în fiecare zi în Primărie și poate să 

evalueze activitatea Secretarului și Președintele Comisiei juridice. Așa cum ați spus, 

dle.consilier, pe Președintele Comisiei 3, l-ați propus dvs.Ați știut și atunci ce studii are. 

Acestea sunt motivele pentru care eu am propus ca dl.Popp Viorel să fie în comisia de 

evaluare și nimic mai mult. 

Pop Călin:Cu facultatea Științe politice și administrație publică Victor Babeș nu aveți nicio 

problemă? 

Anton Ardelean:Mă scuzați. Nici nu se contestă studiile dlui.Viceprimar, economist la 

Universitatea de Nord și mai ales că domnia sa a lucrat și în Primărie și nici nu se pune 

problema. 

Gaie Marin: Mă întreb, în Consiliile locale ale altor unități, care nu au juriști în consiliu, 

dintre consilieri, oare acolo cum se formează? Este foarte bine gândită, e Viceprimarul și 

Președintele Comisiei 3, care e normal să fie așa, din punctul meu de vedere. 

Marinescu Dumitru: A, și, ca să fac o paranteză, de aia am primit diplomele dvs. pe 

whatsapp? 



5 
 

 

        Au loc mai multe schimburi de replici între dl.Anton Ardelean și mai mulți consilieri, 

despre meserii în general și caracterul, mai mult sau mai puțin nobil al acestora, discuții care 

nu au însă nicio legătură cu proiectul de HCL supus spre dezbatere, motiv pentru care 

Președintele de ședință ia cuvântul și propune continuarea ședinței. 

 

10. Proiect cu privire la aprobarea Programului annual pentru acordarea de finantare  

nerambursabila din bugetul general al Orasului Tautii-Magheraus pe anul 2022 

conform HCL nr.46/2022 si aprobarea componentei comisiilor de evaluare a 

proiectelor si solutionare a contestatiilor.  

 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Votat în unanimitate. 

 

Anton Ardelean: Deci, după vot, dle.Președinte, mai am o remarcă aici, la acest Proiect de 

hotărâre.Aș vrea să înregistrați o notă de protest a grupului social-democrat din consiliu 

pentru că, în desemnarea celor 5 comisii, nu s-a ținut cont de principiul reprezentativității și s-

a încălcat o cutumă democratică a imparțialității și a proporționalității alegerii celor aleși în 

comisiile respective.Sigur că, dle.Președinte, eu, cu respect, am cerut cuvântul și legea o 

prevede. Sigur că, dl.Primar a fost singurul inițiator și a propus cele 5 comisii, de analiză a 

activității dlui.Secretar, Comisia de tineret, cultură, la sport, la contestații.În cele 5 comisii, și 

vorbesc după ce le-am validat, deci sunt validate și este lege, ca dovadă că noi nu avem nimic 

cu persoanele, consilierii. Pentru noi, cei aleși, toți au valoare.Din păcate, dl.Primar a 

considerat că doar o parte din consilieri pot să facă parte din comisie, deși putea să aranjeze 

comisiile astfel încât să facă parte toți consilierii, fapt pentru care 3 consilieri de la PSD nu 

fac parte din cele 5 comisii: Miholca Anamaria, Rus Vasile și Ardelean Anton și încă doi 

consilieri de la alte partide, de la PMP, Rackozi Attico și Lauber de la UDMR. Acuma, sigur 

că, dl.Lauber, dacă cei 5 consilieri nu au încăput în cele 5 comisii, pun întrebarea: Cum cei 7 

consilieri ai PNL, în integrum, fac parte din cele 5 comisii?! Și doi, revin cu dl.Popp Viorel, 

pe care îl găsim încă într-o comisie propusă, deci, de două ori. Mai mult, aș vrea să nu ne 

creadă nimeni fraieri, așa, toți suntem egali în fața legii și dle.Primar, nu știu dacă vreți... și 

închei, dacă aveți alergie sau idiosincrazie politică, la familia social-democrată, care până ieri 

ați iubit-o și, cu desăvârșire, ca să vorbim în spiritul caragialesc, de toată pomina, nu ați avut 

nicio obiecție. Mai nou, față de această familie social-democrată manifestați o repulsie ca 

dovadă că dvs ați lăsat pe dinafară 3 consilieri și, cu încă doi, de la alte partide, cinci.Atâta am 

avut de spus, aș vrea să se înregistreze, dle.Secretar general, ca notă de protest al social-

democraților din consiliu. Vă mulțumesc! 

Marinescu Dumitru:Ca și nota de răspuns la acest protest am să vă dau răspuns. Așa cum ați 

zis, am făcut parte din familia social-democrată, dar și dvs ați fi putut face parte din familia 

liberală înainte de alegeri. 

Anton Ardelean: Nu e exclus. 

Marinescu Dumitru: La momentul potrivit o să discutăm și o să vi le spun. 

Anton Ardelean: Nu e exclus. Timpul merge înainte. 

Marinescu Dumitru: Ați văzut?! Deci, motivele pentru care am păstrat comisiile de anul 

trecut, când nu a avut nimeni niciun cuvânt la adresa membrilor comisiilor, totul a fost în 

bună regulă. Am păstrat comisiile să nu existe discuții. Nu am făcut niciun fel de modificare, 

niciun fel de alte chestiuni pe care dl.consilier le-a formulat prin această notă de protest.Nu 

avem nicio ură vis-a-vis de Anton Ardelean. Ne vedem de treabă. 
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Anton Ardelean: Faptele vorbesc. 

Marinescu Dumitru:Da, chiar aveți dreptate, faptele vorbesc. Orice proiect de HCL pe care 

doriți să îl inițiați, aveți sprijinul Primarului și a celorlalți din consiliu. Orice consilier social-

democrat care a venit pentru un ajutor la Primarul Orașului Tăuții-Măgherăuș, a avut ușa 

deschisă de fiecare dată. Motiv pentru care toți din acest consiliu, vă rog să răspundeți care 

dintre dvs ați simțit repulsie, ură, sau dispreț din parte Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș? 

Atunci putem discuta. Dar stau și mă întreb, de ce oare… nu are dl.consilier cumva ură față de 

persoana lui Marinescu? Când, anul trecut, aceste comisii au fost validate, au fost în bună 

regulă și acum veniți și spuneți că nu mai sunt bune. Este propunerea pe care am făcut-o, a 

fost supusă la vot, vă mulțumesc. 

Anton Ardelean:Dle.Primar, 40 și ceva % este familia liberală în acest consiliu, despre ce 

vorbim?! 33% este cea democrată.Trebuie să respectați aceste proporții.Este un principiu 

democratic al proporționalității. Despre asta e vorba. Ce tot o șutim, că aritmetica e simplă?! 

 

Președinte de ședință: În particular, restul discuțiilor, putem continua? 

 

11. Proiect privind aprobarea procedurilor de alocare de fonduri nerambursabile din 

bugetul local al orașului Tăuții – Măgherăuș pentru cultele religioase. 

 

Pop Călin: Stimați colegi. Avem două proiecte de HCL cu același obiect, vis-a-vis de 

împărțirea banilor pentru cultele religioase. Suntem deja în aprilie. La ora actuală deja se cam 

cunosc prioritățile la culte și ce au nevoie pentru anul acesta. Recomandarea mea este să 

încercăm să formulăm un singur proiect care să intre în vigoare de la anul viitor. Undeva până 

la sfârșitul anului să avem un singur proiect, să nu supunem azi la vot și proiectul nr.11 și 

nr.14. 

Secretar general: De supus la vot, trebuie să le supuneți la vot, pentru că sunt pe ordinea de 

zi. 

Anton Ardelean:Mulțumesc dle.Viceprimar.Colegii din Comisia 3, în prezența dlui.Secretar 

general, au ascultat, este chiar… Eu am propus aceasta. Am zis să se facă, un fel de arbitraj, 

de către funcționarii Primăriei, m-am gândit la Robert de la…, dl.Primar știe ce vorbesc, de la 

Achiziții, m-am gândit la doamnele de la contabilitate, dacă nu poate dna.Elena, are acolo pe 

dna.cealaltă și m-am gândit la o încă o persoană. Și am zis să facem, dle.Viceprimar, 

dle.Președinte și onorați colegi, să facem din cele două proiecte, care... eu nu sunt împotriva 

proiectului dlui.Viorel. Doamne feri, a muncit, așa... Am crezut că și din ce am propus eu sunt 

câteva idei și atunci să facem exact ce a spus dl.Viceprimar, un proiect sănătos pentru viitor și 

să clarificăm odată problema cu religiile și atunci nu mai are nimeni ce să mai comenteze, 

regulile sunt astea și toată lumea se aliniază conform HCL. Și atunci, eu nu țin neapărat să am 

paternitatea unui Proiect de hotărâre. Dacă consiliul vrea un proiect, mă voi alinia voinței 

consiliului, dar propunerea dlui.Viceprimar, eu o găsesc pertinentă și plauzibilă. 

Secretar general: Domnul Lauber, să-i răspund înainte exact la ce ați spus dumneavoastră, 

ceea ce spuneți dvs ar semăna cu o oarecare cenzură. Nu poate nimeni să cenzureze un proiect 

de hotărâre, indiferent că vine de la consilier local, sau cetățean. Mai mult de atâta, ar însemna 

că acești funcționari publici să se substituie Consiliului local care votează proiectele. Nu le 

poate cenzura, nu le poate. Eu ca și Secretar, conform legii, pot să acord asistență, din punct 

de vedere al formulării, dacă există prevederi legale, să îmi dau viza. Dar nu poate, nu-i legal. 

Anton Ardelean: Funcționarii publici, potrivit Codului administrativ, trebuie să ne dea 

sprijinul la solicitare.  

Secretar general: Rapoarte de specialitate. 

Anton Ardelean:Rapoarte de specialitate, daaa. Că sunt cei mai îndrituiți. 

Secretar general:Atât, dar nu să cenzureze proiectele. 
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Anton Ardelean: Dar nu am zis să cenzureze, ci să ne dea sprijin, ca să se facă din cele două 

proiecte unul singur. 

Marinescu Dumitru: În primul rând, aceste două proiecte au fost inițiate de doi consilieri 

locali. Primarul nu are cum să le retragă de pe ordinea de zi, pentru că nu este inițiatorul lor. 

Rugămintea mea cea mai mare este să dați dovadă de maturitate și de seriozitate.Având două 

proiecte de hotărâre cu același obiect, sper să nu ajungem să fim de râsul Prefecturii, pentru că 

vom avea două proiecte și în varianta în care noi astăzi aprobăm două Regulamente…Oameni 

buni, ce facem, ne batem joc până la urmă de cultele religioase, pentru că oamenii au început 

deja să lucreze la biserică și nu o să putem să îi ajutăm. Suntem într-o situație în care, dacă noi 

o tot pasăm de la o lună la alta, nimeni nu o să mai poată să facă nimic.Ne trezim în toamnă și 

ce facem?! Eu nu am avut împotriva Proiectului dlui.Popp Viorel nimic, împotrivă, a 

dlui.consiler, la fel, fără ură și așa mai departe, dovadă că sunt pe ordinea de zi. Dar haideți să 

dăm dovadă de maturitate și seriozitate.Încă un aspect, legat de funcționarii publici.Aceștia 

trebuie să facă rapoarte de specialitate.Ce ar însemna să ia cele două Regulamente și să spună 

că mai bun e cel al dlui.Popp, decât a dlui.Ardelean?!Apoi vine dl.Ardelean și spune că 

Primarul a spus asta, cunoaștem deja stilul. Sau invers, e mai bun al dlui.Ardelean, decât a 

dlui.Popp. Ce să caute funcționarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului într-o 

luptă, să îi zicem a proiectelor, care nu este a lor. Ei sunt cei care, pe baza hotărârilor dvs., își 

fac meseria, oameni buni. Nu altceva. Nu am cum să le spun colegilor mei să evalueze ei, un 

consilier local. 

Anton Ardelean: Dar nu e vorba despre asta. 

Marinescu Dumitru:Dar cum să nu?!  Deci, dvs. să le dați cele două proiecte, ați spus să 

facă arbitraj, adică să facă o analiză a celor două proiecte și să se pronunțe care este… 

Anton Ardelean: În calitate de specialiști. 

Marinescu Dumitru:Eu vă spun așa, oameni buni, nu asta este soluția să purtăm aici discuții 

în contradictoriu.Soluția este să găsim rezolvarea prin care cultele să beneficieze de sumele pe 

care le acordăm. Nu de altceva. Ce putem să facem din cele două proiecte asemănătoare? 

Proiectul dlui.Popp este mai complet. Are toate cererile, pentru a fi completate de către 

solicitanți. 

Anton Ardelean: Faceți o propunere. 

Marinescu Dumitru: Eu să fac? Serios? No bun, dar propunerea care rămâne se va supune la 

vot, dar acum dvs trebuie să vă retrageți de pe ordinea de zi cele două proiecte, din moment ce 

au fost inițiate de către dumneavoastră. Eu ce inițiez, pot retrage, altceva nu. 

Popp Viorel: Așa cum ați menționat, trebuie să dăm dovadă de maturitate.Noi funcționăm 

după niște legi. Daaa. Proiectul… Trebuie luate în ordine. 

Marinescu Dumitru: Așa cum sunt și pe ordinea de zi. 

Popp Viorel: După…Și se supune la vot. Nu aș permite, sau, nu aș fi de acord să mi se 

retragă dosarul, să mi se retragă proiectul. I-am propus dlui.Ardelean să își retragă proiectul, 

dar nu a dat dovadă de maturitate. Vă rog să verificați dacă are complet Proiectul, pentru la 

ședința pe comisii nu era complet dosarul, nu avea anexele și nici justificarea necesității, 

raportul de necesitate.S-au completat? 

Secretar general: S-au depus, daaa. 

Popp Viorel:Bun.Sperând că își va da seama că trebuie să și-l retragă și că, să fim serioși, de 

departe proiectul meu este mult mai complex, motiv pentru care vă rog să respectați legea și 

să îl supuneți la vot. Va deveni imposibil de aprobat și al doilea, decât după o altă hotărâre 

care să îl anuleze pe primul. Se va iniția un alt proiect, va trebui să îl motiveze cineva, sunt de 

acord și cu asta și să dăm drumul, pentru că nu putem să ne cramponăm după toate, acum toți 

avem scăpări, însă avem niște legi după care trebuie să ne ghidăm. 

Miholca Anamaria: Vreau să zic ceva. Cele două proiecte sunt vaste. La culte este un preot 

și consilierii parohiali. Ei nu au studii, ca să vină cu proiecte. Noi, în Consiliul local am votat 
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bugetul pentru culte. Mi se pare normal ca fiecare biserică, în funcție de necesitățile sale, nu 

știu, să se pună un plafon maxim, atâta poate lua într-un an o biserică. Orice, dar să fie ceva 

mult mai simplu. Omul care vine să ceară un ban, să aștepte să se facă proiecte și analiză și 

scor și…Mi se pare foarte mult și complicat. 

Marinescu Dumitru: Dacă îmi permiteți. Eu, la fel cum a spus și dna.consilier și dumneaei 

este și consilier  parohial. 

Anton Ardelean: Este și economist. 

Marinescu Dumitru: Nu vorbim aici despre economice, dle.consilier. Aici suntem consilieri 

egali, nu suntem economiști sau tractoriști, suntem aleși, nu suntem cu diplome și cu… 

Doamna consilier a punctat foarte bine și anul trecut, de exemplu, biserica pe care dânsa o 

reprezintă, a primit cele necesare, motiv pentru care propunerea mea este să se aloce banii așa 

cum s-a făcut și anul trecut, conform proiectului de buget. Dacă dvs v-ați făcut aceste proiecte 

de HCL, consiliul va decide, dar dna.consilier a punctat foarte bine aceste aspecte. 

Mărieș Bogdan: Și eu vreau să spun că văd o problemă în capabilitatea parohiilor de a-și 

întocmi aceste proiecte, sunt destul de stufoase. Și pe când se apucă omul și vede câte are de 

făcut pentru proiect, probabil că mulți o să renunțe, pentru că sumele de bani nu sunt așa de 

mari. Adică, merită să faci un astfel de proiect când sumele sunt pe măsură, pe fonduri 

europene, naționale.Da, clar trebuie o procedură simplificată pentru atribuirea banilor, deci nu 

dat discreționar, trebuie o procedură, dar simplă, punctual.Și probabil, cu începutul anului 

viitor, înainte de votarea bugetului. 

Lauran Marin: De mulți ani se dau bani la biserici.Unii au fost muțumiți, alții poate mai 

puțin, dar s-a luat întotdeauna după ce lucrări s-au făcut. De exemplu, biserica din Măgherăuș, 

s-a făcut o lucrare, s-au luat bani. Acum, anul acesta, iar solicită sume de bani. Nu mi se pare 

corect. Trebuie lăsat, eu propun să rămână cum a fost și până acuma, adică, s-a constituit un 

buget de, să zicem, 500.000 lei și din acela, împărțim după nevoile bisericilor și după câți 

enoriași sunt, pentru că și aceștia, la rândul lor, fac donații. Nu trebuie să gândim noi, adică 

Primăria să le bage bani în buzunar. Biserica se consideră autonomă, da?! Nu ne băgăm noi în 

treburile lor, să le dăm bani. Că îi ajutăm, aia e altceva.  

 

Comisiile 1 și 2 au acordat aviz nefavorabil, iar Comisia 3 a acordat aviz favorabil. 

7 voturi pentru 

7 voturi împotrivă 

1 abținere 

 

Secrertar general:Deci, avem 8 voturi împotrivă, 7 voturi pentru, proiectul cade. 

Anton Ardelean: Îmi pare rău domnule Popp, ați văzut, eu cu două mâini am votat. 

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

1.800 lei necesare pentru transportul unui număr de 10 sportivi la Campionatul 

Național de Wing Chun Kung Fu. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Votat în unanimitate. 

 

13. Proiect privind vanzarea unui teren concesionat in favoarea proprietarului 

construcției edificată – TĂTARU IACOB. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Votat în unanimitate. 
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14. Proiect cu privire la aprobarea regulamentului privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar de la bugetul local al orașului Tăuții Măgherăuș, pentru unitățile 

de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. 

 

Comisiile 1 și 2 au acordat aviz nefavorabil, iar Comisia 3 a acordat aviz 

favorabil. 

 

6 voturi pentru 

7 voturi împotrivă 
 

Secrertar general: Deci, avem 9 voturi împotrivă, 6 voturi pentru, deci cade și proiectul 

acesta. 

 

15. Proiect privind aprobarea alocarii din bugetul local al orașului Tăuții Măgherăuș, 

pe anul 2022, a sumei de 20.000,00 lei necesare pentru organizarea evenimentului 

cultural « 10 ani de la înființarea Fanfarei Stibina». 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Votat în unanimitate. 

 

Anton Ardelean: La proiectul 15,  am o întrebare, mă scuzați. Dle.Primar, când intenționați 

să organizați acest eveniment? 

Marinescu Dumitru: Duminică, în 27, de la ora 13:00. Veți primi invitațiile. 

 

16. Proiect cu privire la mandatarea Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș, în vederea 

semnării unui Contract de concesiune, având ca și beneficiar pe dna.Buth Valeria-

Rozalia. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Votat în unanimitate. 

 

17. Proiect cu privire aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru 

obiectivul de investiții "Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în loc. 

Nistru, orașul Tăuții-Măgherăuș, Județul Maramureș". 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Votat în unanimitate. 

 

18. Proiect cu privire la aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru 

obiectivul de investiții "Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în loc. 

Băița, orașul Tăuții-Măgherăuș, Județul Maramureș". 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil. 

Votat în unanimitate. 

 

Proiect suplimentar nr.1  - cu privire la aprobarea cuantumului și a numărului de burse 

școlare pentru anul 2022 

 

Secretar general: Aici nu se cere avizul comisiilor, se trece direct la vot. 
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Votat în unanimitate. 

 

Proiect suplimentar nr.2  - cu privire la rectificarea bugetului local al Orașului Tăuții-

Măgherăuș, pe anul 2022. 

 

Secretar general:Acele sume de bani pentru liceu, din deducerile de TVA. 

 

Votat în unanimitate. 

 

DIVERSE – dl.Viceprimar, Pop Călin-Dumitru, dă curs acestor solicitări. 

 
1. Cererea 2.389/28.02.2022, dl.Cărășan Costel dorește prelungirea Contractului de 

concesiune pentru pășunea de la Merișor. 

 

Președintele de ședință: Cine este pentru? 

 

Votat în unanimitate. 

 

2. Cererea 1.714/14.02.2022, dna.Ivegheș Maria dorește să îi prelungim termenului, cu 2 

ani, a inițierii procedurii administrative, pentru realizarea obiectivului “Bază turism și 

agrement”, pe terenul concesionat. 

Datorită situațiilor de criză și pandemie, nu au putut demara și atunci solicită prelungirea, 

am mai acordat și anul trecut, la cei care au cerut prelungiri. 

 

Președintele de ședință: Cine este pentru? 

 

Votat în unanimitate. 

 

3. Cererea nr.2.924 a SC SEKO SRL. Dorește să concesioneze sau să cumpere terenul 

care este în proximitatea suprafeței pe care o deține deja, la Bușag.Avem și un raport 

de specialitate din care rezultă că nu există niciun impediment în acest sens, prin 

urmare propunem licitație publică pentru terenul solicitat de către societate. 

 

Anton Ardelean:Dle.Viceprimar, dle.Președinte.În comisie am avut o remarcă. Este vorba 

despre terenul de la Asociația… Acolo am rugat să mergem consilierii în teren, să verificăm, 

pentru că există 3 posibilități, să dezmembrăm și să dăm încă la 3 invest itori, iar cel care 

dorește, are și rămâne, se îndestulează cu suprafața de teren dintre hale și drum.  

Secretar general: Orice variantă ați alege, tot trebuie să facem procedura de licitație. Nu 

puteți să îl dați unui investitor anume. 

Anton Ardelean: Dar trebuie făcută dezmembrarea, știți, în cazul în care consilierii decid că 

locurile acelea se pot da pentru viitoare investiții, este vorba de 20-30 arii, e un lot. Din 

17.000 mp…Acolo sunt și două drumuri care trebuie păstrate, este drumul care merge din 

Bușag și cel care merge în dreapta. Acolo în spate, între hale, sunt cele 3 suprafețe care se pot 

da la viitori investitori. Părerea mea este că se poate îndestula acest doritor cu suprafețe 

generoase, iar cele 3 suprafețe care există, după dezmembrare, se pot, tot prin licitație, va fixa 

Consiliul ce și cum. Adică avem încă 3 mici investiții. 

Popp Viorel: Configurația terenului, adică în forma în care se regăsește acum, dacă nu se 

dezmembrează, nu va fi tentantă pentru nimeni. Pentru că e printre clădiri, deci, ar trebui clar 

delimitate alte suprafețe și să vină și solicitantul la licitație. Toți și-ar dori suprafețe compacte, 

mai mici sau mai mari. 
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Marinescu Dumitru:Dacă îmi permiteți.Dl.Szekely a cumpărat fostele grajduri și terenul de 

sub ele, nu trebuie neapărat să fie cumpărat de către dumnealui. Nu avem nicio problemă 

pentru a pregăti pentru ședința viitoare, de către topograf, o propunere de dezmembrare și 

loturile rezultante să fie scoase la licitație pentru doritori.Atunci propunerea mea este să o 

punem pe dna.topograf să ne găsească o soluție pentru parcelare. 

Anton Ardelean: Și consiliul va decide. 

Marinescu Dumitru:Puteți merge și în teren, nu ne deranjează cu nimic. 

Pop Călin: Păi atunci pregătim dezmembrarea. Vom supune la vot propunerea dlui.Primar, de 

dezmembare, parcelare. 

Președintele de ședință: Cine este pentru? 

Votat în unanimitate. 

 

4. Cererea nr.2.960/09.03.2022, dl.Balint Flaviu dorește să cumpere o suprafață de 1.102 

mp, în vecinătatea parcelei sale, str.58 nr.6, în concesiuni. Raportul de specialitate 

indică o suprafață minimă pentru construire de 800 mp, prin urmare nu există niciun 

impediment, putem face o licitație publică pentru parcela solicitată. 

Marinescu Dumitru: Vorbim despre o concesiune.În ședințele trecute am mai aprobat încă 

două parcele, care au fost scoase la licitație și adjudecate, pe str.57. Cum considerați dvs. 

Anton Ardelean: Sigur că PUD-ul făcut în zonă a reglementat, iar solicitarea de a mai lua o 

suprafață, eu zic că bine ar fi să se facă o licitație și poate că mai sunt și alți doritori. 

Marinescu Dumitru: Va fi licitație, sigur că da. 

Pop Călin: Păi atunci vom supune la vot demararea procedurilor de licitație publică. 

 

Președintele de ședință: Cine este pentru? 

Votat în unanimitate. 

 

5. Cererea 14818/25.11.2021, dl.Aszmondja Lenard, dorește să cumpere, integral sau 

partial o parcelă care se află sub linii de înaltă tensiune. În acest sens, a fost analizată 

cererea și există și un raport de specialitate din care rezultă că nu se poate construi 

acolo și atunci s-a propus să se meargă pe o variantă de comodat. 

 

Secretar general:A fost atribuită în concesiune inițial. La solicitarea urbanismului și a 

certificatului de construire s-a constatat că nu se poate construi și atunci s-a dat acelei 

persoane în altă parte, a rămas locul liber. Dl. care solicită vrea să îl amenajeze, să îl curețe și 

în acest sens sigura posibilitate este o folosință gratuită. 

Pop Călin: Din punctul meu de vedere este o variantă mai bună, decât să rămână o zonă 

neîngrijită. 

Anton Ardelean:Dlor.consilieri, zona este superbă, are panoramă, are tot ce doriți, este între 

străzi, eu zic să rămână în proprietatea Primăriei. Putem utila cu mobilier urban și să îi dăm 

utilitate, pentru că toată lumea ar vrea să…după ce a pietruit și…gata să fie a lui. Și atunci, 

revin, poate fi folosită pentru interes public. Unii sunt de acord, alții nu sunt de acord. Este 

voința fiecăruia, dar eu zic să o lăsăm pentru utilitate publică. 

Marinescu Dumitru:Din punct de vedere al legislației, fiind sub liniile de înaltă tensiune, nu 

este construibilă. Chestiunea este în felul următor.Și eu propun să rămână deocamdată în 

administrarea noastră, fără nici un fel de comodat, sau alt mijloc de transfer juridic al acestui 

teren, pentru că vom vedea ce se poate face și dezvolta în acea zonă, în funcție de lucrările de 

extindere viitoare. Mai mult, de ce nu v-aș propune să inițiați un vot pentru darea în comodat, 

este datorită faptului că în zonă se fac lucrări de extindere de rețele electrice. La această oră, 

propunerea mea este să rămână în proprietatea Orașului. 

Președintele de ședință: Cine este pentru propunerea dlui.Primar? 
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Votat în unanimitate. 

 

6. Cererea nr.598/17.01.2022, dna.Matache Maria-Alina are rugămintea de a-i acorda, 

sub formă de concesiune, parcela înscrisă în CF nr.56752. În urma Raportului de 

specialitate, rezultă că parcela pe care o solicită este adjudecată de către altă persoană 

care, înștiințată privind, dacă își menține sau nu oferta și dorește să încheie contractul 

de concesiune, a spus că dorește. Astfel nu putem da cerere dnei.care a solicitat pentru 

o parcela deja concesionată în favoarea altei persoane.Nici nu cred ca avem ce supune 

la vot. 

7. Cererea nr.794/20.01.2022, dl.Kerecheș Gheorghe-Dan dorește cumpărarea unei 

parcele de teren, lângă proprietatea sa, pe str.51 nr.5. Este o fâșie de aprox. 1.000 mp, 

în spatele proprietății dânsului 

Marinescu Dumitru: Este vorba de parcela care este lângă Arena de sport din Tăuții-

Măgherăuș.Dl. Kerecheș dorește cumpărarea parcelei din spatele proprietății pe care o 

deține. Ei au acces la parcelă, se va face raport de evaluare și apoi procedurile de licitație. 

Pop Călin:Nu există altă cale de acces din ce mi-am dat seama de pe desen și din ce ați 

văzut pe comisii. Din punctul meu de vedere, de abia aștept ca cineva să întrețină zona 

aceea. 

Președintele de ședință: Cine este pentru propunerea dlui.Primar? 

 

Votat în unanimitate. 

 

8. Organizația religioasă Martorii lui Iehova, prin cererea 16.219/30.12.2021 ne roagă să 

analizăm darea în folosință gratuită a suprafeței de 159 mp, aferentă lăcașului de cult 

din Orașul Tăuții-Măgherăuș, str.22 nr.5. Este vorba despre un spațiu care este deja 

împrejmuit, mai mult avem și un Raport de specialitate care indică faptul că terenul nu 

este construibil, însă acesta este împrejmuit și întreținut de către solicitantă. 

Marinescu Dumitru: Dacă îmi permiteți, este vorba despre un teren care se află deja 

împrejmuit de către Martorii lui Iehova de aici de lângă Capelă, de 100 și ceva de mp.  

Așa cum am zis, trebuie să ajutăm toate cultele, este vorba despre o suprafață mică, deja 

împrejmuită, nu avem ce face, eu zic să îl dăm în folosință. 

 

Președintele de ședință: Cine este pentru propunerea dlui.Primar? 

 

Votat în unanimitate. 

 

9. Mai avem o comunicare de la Curtea de Conturi prin care se prelungește termenul 

pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.20/09.08.2021, în urma controlului 

de anul trecut. Este o înștiințare, o informare. 

 

Lauran Marin: Vreau doar să vă aduc la cunoștință. Am avut o solicitare telefonică, de la 

două persoane din Bușag, pentru nuntă, în luna iulie. Am sunat-o pe dna.Angela și din 

spusele ei, rezultă faptul că, căminele nu sunt făcute pentru asemenea activități, deci 

numai pentru cultură.Nici de pomene nu a spus, ca ar fi și pentru așa ceva. 

Marinescu Dumitru: Căminele culturale sunt pentru activități pentru comunitățile din 

zonă. În căminele culturale se fac nunți, pomene, majorate și o să se facă în continuare. 

Cele două persoane să trimită solicitare la Primărie și oamenii să își organizeze 

evenimentele care trebuie organizate. 
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Popp Viorel: Am și eu niște întrebări de la cetățeni. O doamnă și mai mulți cetățeni din 

Măgherăuș solicită o trecere de pietoni în dreptul bisericii, sau în zona respectivă, pentru 

că nu există trotuar decât pe o singură bandă, vis-a-vis de biserică. Unu. Doi, cetățenii care 

locuiesc pe str.23 și drumul Nistrului, întreabă dacă rămâne lucrarea de toaletizare așa. Au 

rămas niște catarge acolo și pe magazinul ala ABC se prăbușește. Trei, tot cetățenii mai în 

vârstă din Măgherăuș solicită o balusradă în dreptul intrării spre Torok și de la Torok spre 

fostul șef de post, acolo sunt niște trepte care se urcă foarte greu și sunt obligați să iasă pe 

carosabil. Dacă Primăria nu are un stil anume sau ceva, fiind în proximitatea mea, o rezolv 

eu fără niciun cost. 

Marinescu Dumitru: Balustrada o sa o comandăm și o să fie montată. Legat de str.23, cu 

toaletarea, așteptăm un răspuns de la Poliția Națională, pentru că va trebui să fie oprit 

traficul timp de o oră, o oră jumătate, pentru a finaliza toaletarea. Iar legat de magazin, și 

acolo, peste magazin, am fost, am văzut, dar cei de la Electrica trebuie să ne dea pauză de 

tensiune, pentru că linia trece fix pe deasupra magazinului și prin acel arbore, care stă să 

cadă pe magazin. Am făcut demersurile, așteptăm să ne dea pauza și vom toaleta. La fel și 

cu trecerea de pietoni, am făcut demersuri la Drumurile Naționale. În zonă, se pare că din 

punct de vedere tehnic, ei nu doresc să facă o nouă trecere de pietoni.Administrarea 

drumului o are DRDP Cluj, cu Poliția Română și ei sunt cei care decid vis-a-vis de ce 

înseamnă semnalizarea rutieră. Dar vom încerca să avem discuții și cu Poliția de aici de la 

noi, să vedem ce putem reolva. Dar, azi răspunsul lor este unul negativ. 

Pop Călin: Aș vrea să completez și eu că, pentru ceea ce ați discutat cu cetățenii, deja s-

au demarat procedurile prin care am notificat și Poliția Națională și am cerut, pentru că se 

cere acordul lor, deci sunt în lucru, adresele sunt trimise și așteptăm răspunsuri. 

 

Președintele declară ședința închisă.  

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                  Secretar general 

Lauber Alexandru         Bîndilă Călin-Ioan 

 

Întocmit, 

Băbuțiu Florina-Mădălina 

 


