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Proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al Orașului Tăuții-Măgherăuș
din data de 31.03.2022

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.
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.
1. Proiect privind actualizarea taxelor de pescuit la lacul Nistru.
Marinescu Dumitru:Bună dimineața, vă mulțumesc că ați venit la o oră așa de matinală. Așa
cum ați văzut și din documentele care v-au fost trimise de către dl.Secretar, este vorba despre
propunerea majorării taxei de participare la pescuit la Lacul Nistru. Au crescut costurile cu
achiziționarea de pește, au crescut prețurile cu salarizarea personalului de acolo, cu
întreținerea, motiv pentru care am propus 90 lei la pescuitul în care, fiecare pescar poate să își
ducă un pește de până la 3 kg și 60 pentru catch&release. Aceasta este propunerea noastră. Și
pe celelalte bălți din împrejurimi, de exemplu, la Recea, la „Două veverițe” au 100 lei la
pescuit, la Cicârlău, la fel.Propunerea noastră este de 90 cu 60 acolo. Cum considerați și dvs,
dacă aveți alte propuneri, vă stăm la dispoziție. Vă mulțumesc.
Lauber Alexandru: Eu ziceam să împărțim cumva pe zile, adică ziua pe din două, adică până
la ora 14:00 și de la 14:00 la 22:00.Și pensionarii dau 100 lei pe 4 zile și toată indemnizația
mea e acolo la pescuit.Eu sunt pescar...E vorba despre pescuitul sportiv.
Marinescu Dumitru: Și duceți 12 kg acasă. Pentru pescuitul sportiv aveți acolo cu 50 lei.Nu
putem, nicăieri nu se procedează așa, este foarte greu de controlat. Cei care au alte intenții
decât pescuitul, vor fi depistați cu ajutorul camerelor video.
Lauber Alexandru: În două săptămâni a dispărut tot peștele de acolo. Măcar să avem noi,
consilierii, drept de control asupra biletelor, când mai mergem...
Marinescu Dumitru: Dar puteți merge, liniștiți.
Proiectul a fost votat în unanimitate.
Președintele declară ședința închisă.
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