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Nr.4820/11.04.2022 

 

Proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al Orașului Tăuții-Măgherăuș 

din data de 11.04.2022 

        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. 

 

Marinescu Dumitru:Bună dimineața și vă mulțumim pentru prezență. Așa cum ați văzut, v-

am convocat pentru aprobarea acestor 4 Proiecte de hotărâre prin care aprobăm noii indicatori 

tehnico-economici ai Bazei sportive de la Băiță și predarea amplasamentului către Compania 

Națională pentru Investiții, prin care se va derula acest program. De asemenea, Proiectele de 

HCL pentru extinderea rețelelor de gaz la Băiță și la Nistru. După ce noi am aprobat, inițial, 

indicatorii tehnico-economici, au apărut noi norme de aplicare la Programul „Anghel Saligny” 

– extindere rețele de gaze, prin care, fiecare distribuitor de gaz, în cazul nostru, DELGAZ, are 

obligația să vină cu o cotă de cofinanțare la realizarea acestor proiecte. La Nistru au de achitat 

undeva la 1 milion de lei iar la Băiță 825 mii.Suma aceasta a fost scăzută din devizul general, 

motiv pentru care și suma pe care noi o solicităm spre finanțare s-a modificat și au rezultat noi 

indicatori tehnico-economici. Dacă o sa mai fie nevoie de detalii, o sa le discutăm la fiecare 

proiect. Vă mulțumesc! 

 

1. Proiect privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

investiția:"Reabilitare, modernizare, dotare și extindere bază sportivă cu tribune, 

vestiare și dotări, str.83 nr.58, localitatea Băița, Oraș Tăuții-Măgherăuș, județul 

Maramureș" 

 

Anton Ardelean: La acest Proiect, dle.Primar, am o întrebare. Din totalul de aproape 7 

milioane, construcții și montaj e 4,6 milioane. Diferența de 2,4 % ce reprezintă? 

Marinescu Dumitru: Deci, așa cum ați văzut, din tot ce înseamnă suma de 6.791.000  lei, 

care este finanțată de CNI , o reprezintă integral Baza sportivă, tot ce înseamnă dotări,lucrări, 

dotarea vestiarelor. Noi, ca și UAT, avem și ne asumăm o valoare de 464.000 cofinanțare 

pentru servicii și racordarea la utilitățile publice. În rest, suma integrală este suportată de către 

CNI, care prevede, integral, Baza sportivă de la Băița. 

Anton Ardelean: Dle.Primar, eu v-am pus întrebarea punctual, dvs îmi răspundeți altceva. 

Marinescu Dumitru:Eu v-am răspuns punctual. 

Anton Ardelean: Vă rog frumos să mă ascultați. Deci, din cele aproape 7 milioane, 4,6 din ce 

ne-ați prezentat îi construcții-montaj.2,4, diferența, ce reprezintă? 

Marinescu Dumitru: V-am spus. Diferența de la construcții-montaj o reprezintă dotările 

Bazei sportive de la Băiță, integral.Adică:tribune, sală de sport... 
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Anton Ardelean: Alea îs prinse la lucrări, dle.Primar. 

Marinescu Dumitru:Dle.consilier, toate sunt incluse în aceasta sumă. 

Anton Ardelean: Da, dar la construcții-montaj, că alea îs lucrări... 

Marinescu Dumitru: Deci, dle.consilier, ați văzut. Vi s-a comunicat devizul. Toate sunt 

cuprinse în acest proiect.  

Anton Ardelean: Unde este devizul? Arătați-mi ce ați comunicat la Baza sportivă. 

Marinescu Dumitru: Dle.Secretar, ați comunicat devizul la Baza sportivă? 

Secretar: E acolo cuprins. Se poate vedea. 

Marinescu Dumitru:Deci, toate lucrările, privind Baza sportivă sunt incluse în cei 

6.400.000, tot. Noi avem obligația să facem o singură chestiune și anume racordarea la 

rețelele de utilitate publică. 

Anton Ardelean:Deci, nu mi-ați  răspuns.Nu sunt mulțumit de răspuns, pentru  că, este 

construcții-montaj, ori nu mă înțelegeți... 

Marinescu Dumitru:Deci, construcțiile și montajul... 

Anton Ardelean: Sunt cuprinse în cele 4,6 milioane... 

Marinescu Dumitru: Dle consilier, deci, montarea și toate celelalte intră în cei 2 milioane de 

lei, adică: sală de fitness, tot ce va cuprinde acea Bază sportivă este inclusă în valaorea aia.  

Anton Ardelean: Da, la construcții-montaj. 

Marinescu Dumitru: Cum să fie la construcții-montaj? Dle. consilier, dvs trebuie să 

înțelegeți că, construcțiile și montajul sunt una, dotările și celelalte aspecte care privesc o 

Bază sportivă este altceva. 

Anton Ardelean: Acolo intră... 

Marinescu Dumitru: Bineînțeles! 

Anton Ardelean: La construcții și montaj. Bun, o să vă rog să-mi dați o copie după deviz. 

Marinescu Dumitru: O să vă dăm și devizul. 

Anton Ardelean: A doua, bine ați zis că și UAT-ul pune din bugetul local. Dar și aici, din 

cele 465, din cât aproape punem noi, 175 este construcții-montaj. Ce reprezintă diferența de 

200, aproape 890 mii, ce este acolo, care este diferența? 

Marinescu Dumitru: Deci, diferența este în felul următor. Așa cum bine știți, este un deviz 

general estimativ, care urmează a fi scos la licitație.Suma aceasta o reprezintă: documentații 

în vederea obținerii avizelor pentru curent, apă, canalizare, montaj, deci tot ce înseamnă 

procedura de racordare a acestui obiectiv la rețelele de utilități, este cuprins în această sumă.  

Anton Ardelean: Dle.Primar, înseamnă că, eu nu vreau să vă supăr , dar la Art.2 din Raportul 

de specialitate, se vede clar că lucrările...Primăria se obligă și Art.4, Primăria se obligă să 

asigure racordurile: electrica, apă, canal, gaz.Da, dar nu-i în această participare la Proiect. 

Marinescu Dumitru: Dle.consilier, este foarte clar, că rezultă din documentație. Suma de 

464.000 este contribuția Consiliului local prin care noi racordăm obiectivul de investiții la 

rețelele de utilitate publică, cu tot ce înseamnă asta, adică: proiectare, obținere de avize, 

acorduri, realizat, montaj și așa mai departe. 

Anton Ardelean: Auziți, înseamnă că, ori am citit noi, fiecare am citit separat, dvs ați citit 

altceva, eu am citit altceva.Uitați-vă aici, zice așa la Art.2 din Raportul de specialitate: 

amplasamentele se predau viabilizate de către Primărie, la pedarea amplasamentelor către 

CNI. Doi, UAT-ul este obligat să facă, dar nu e prins în devizul ălă: electrica, apă, canal,gaz. 

Marinescu Dumitru: Ba da, este prins în devizul acela să realizăm aceste racorduri. La ora 

actuală, Baza sportivă nu are apă, canalizare, branșament electric, pe care trebuie să le 

realizăm. 

Anton Ardelean: Branșament electric are. 

Marinescu Dumitru: Bine, dacă dvs ziceți că are, atunci are. 

Anton Ardelean: Doar știți, că l-am reabilitat. 

Marinescu Dumitru: Da bineînțeles, este reabilitat... 
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Anton Ardelean: Tot nu sunt mulțumit de răspunsuri, vreau detalii. 

Marinescu Dumitru: Dle.consilier, faceți o cerere scrisă și o să vă răspundem la solicitările 

dvs. Vă mulțumesc! 

Anton Ardelean:Bine, deci, facem ședințele extraordinare, de îndată, și nu ne dați...Iertați-

mă, dar suntem aicea 15 consilieri, care am fost aleși, trebuie să fim informați, dle.Primar. 

Marinescu Dumitru: Și toți cei 14 consilieri au înțeles și sunt informați, în afară de 

dumneavoastră. 

Anton Ardelean: Eu nu vreau să îi supăr pe colegi, să îi întreb dacă au înțeles sau nu, sau din 

modestie, nu vă întreabă, dar eu sunt convins că sunt aicea și alții... Bun,  o să vă cer în scris. 

Bun, deci la data prezentării Proiectului în Consiliul local, nu ați fost în stare să răspundeți la 

întrebările la care v-am rugat. Vă mulțumesc! 

Marinescu Dumitru: V-am răspuns la toate întrebările, dvs. nu ați fost în stare să le 

înțelegeți. Ce să vă spun eu?!... 

Popp Viorel: Oare, dl.coleg, având atâta experiență ca și Primar, are vreo suspiciune că s-ar 

putea delapida respectiva sumă de bani?! 

Anton Ardelean: Dle consilier, nu am nevoie de avocați și, doi, ați auzit că am vorbit de 

delapidare, de vreo suspiciune? 

Marinescu Dumitru: Dacă îmi permiteți aici încă un răspuns.Acest Proiect, înainte de a fi pe 

masa dvs și de a fi solicitată predarea și aprobarea noilor indicatori, tot proiectul a fost 

verificat de către CNI, cine este investitorul. Dacă aceste documente nu erau în regulă azi, nu 

ne întâlneam să le discutăm. Și, dacă era vorba despre vreo suspiciune, sau vreo neclaritate 

viz-a-viz de acest proeict, credeți că cei de la CNI ar fi acceptat un astfel de proiect și o astfel 

de investiție? 

Pop Călin Dumitru: Nu înțeleg ce nu este clar. O cotă-parte din sumă, contribuim noi, 

Consiliul local, pentru racord la utilități, restul sumei prin CNI. Adică nu văd ce nu e clar. 

Anton Ardelean: Vreți să mai repet, dle.Viceprimar? 

Marinescu Dumitru: Cred că este o problemă că noi vom realiza acest obiectiv de investiții. 

 

Președintele de ședință supune la vot acest Proiect de hotărâre. 

 

Anton Ardelean: Eu votez, cu rezerva că voi primi de la dl.Primar... 

Marinescu Dumitru: Ori e vot, ori e rezervă. Din două, una. 

Anton Ardelean: Cu rezerva că voi primi explicații. 

Marinescu Dumitru: Le veți primi. Faceți cerere și vi le trimitem. 

Anton Ardelean: Bine, domnule, că vreau să știu, nu așa povești. 

 

Votat în unanimitate. 

 

2. Proiect privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” -  S.A.,  a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii "Reabilitare, modernizare, dotare și extindere bază sportivă cu tribune, 

vestiare și dotări, Str. 83, Nr. 58, localitatea Băița, oraș Tăuții-Măgherăuș, județul 

Maramureș". 

 

Votat în unanimitate. 
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3. Proiect cu privire la aprobarea actualizării 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" 

 

Anton Ardelean: La Proiectul 3, dle.Primar, am următoarea întrebare.Când am făcut cu firma 

Ofrim măsurătorile și am depus pentru SF, valoarea s-a schimbat, aia votăm acuma,  5,2 

milioane, investiția este de 12,8 milioane, deci diferența...Dar, am o singură întrebare aicea. 

581.300  – Diverse și neprevăzute,  cum se motivează această sumă de către cei care au făcut 

proiectul? 

Marinescu Dumitru: Diversele și neprevăzutele, ca la orice deviz, pot apărea și sunt într-un 

deviz general.Suma de 581.000 de diverse și neprevăzute rezultă după valoarea totală estimată 

a proiectului. Pentru că, diversele și neprevăzutele nu le putem prevedea nici noi, nici 

proiectantul, nici executantul, nici nimeni. Această sumă rezultă din valoarea totală a 

obiectivului de investiții. Deci, 581 mii, diverse și neprevăzute, este raportată la suma de 

1.500.000 care este valoarea totală a investiției. 

Anton Ardelean: V-am spus asta și v-am întrebat pentru ca să aveți grijă pentru că la urmă, 

constructorii au prostul obicei să deconteze din diverse și neprevăzute orice. Este un semnal 

de alarmă, cu rugămintea dacă veți ține cont. 

Marinescu Dumitru: Să ajungem să semnăm contractul de finanțare, o sa fie angajat 

diriginte de șantier, o sa se ocupe de această problemă, odată să putem noi să avem contractul 

de finanțare semnat și să putem realiza această investiție. O să avem grijă și la partea asta de 

supraveghere a lucrărilor, ca să fie totul în bună regulă, atât la Băiță, cât și la Nistru. 

Anton Ardelean: Mai am o întrebare și gata, la Proiectul nr.3. UAT-ul trebuie să pună 

180.000 lei. Ce reprezintă? 

Marinescu Dumitru: Din devizul nostru, această sumă o reprezintă realizarea Studiului de 

Fezabilitate  a proiectului care, urmează ulterior, dacă vom obține această finanțare, să ni se 

deconteze înapoi, dle.consilier.Acuma înțelegem că dvs aveți o problemă raportat la faptul că 

sunteți prea bine informat și colegii primesc toate documentele , vis-a-vis de aceste ședințe de 

consiliu, dar se pare că dvs nu încercați altceva decât să ne puneți bețe în roate. 

Anton Ardelean:Am pus doar niște întrebări. 

Marinescu Dumitru: Și noi v-am dat răspunsuri, dar dvs vă faceți că nu le înțelegeți. 

Anton Ardelean: Aveți împresia că pun bețe în roate?    

Marinescu Dumitru: Prin felul în care vă comportați, nu doar eu am impresia, eu am 

impresia că toți din această sală se gândesc la asta. 

Anton Ardelean: Gândiți în locul lor?! 

Marinescu Dumitru: Nu gândesc, am spus că mă gândesc, nu am zis că gândesc. 

Anton Ardelean: Sau, dvs îmi îngrădiți dreptul de a fi bine informat? 

Marinescu Dumitru: Doamne și ferește! 

Anton Ardelean: Dar pe cine să întreb, decât pe Primar?! 

Marinescu Dumitru: V-ați simțit lipsit de informații?! 

Anton Ardelean: Pai numai cum vorbiți... 

Marinescu Dumitru: Numai cum vorbiți dumneavoastră. 

Anton Ardelean: Păi eu pun întrebări punctual. 

Marinescu Dumitru: Și eu v-am răspuns punctual, doar că dvs nu vreți să înțelegeți, ca și la 

Baza sportivă.Nu am ce să fac. 

Anton Ardelean: Deci, și aici apare 581.300  diverse și neprevăzute, v-am spus, și nu ați 

răspuns ce reprezintă. 

Marinescu Dumitru: O să vă dăm în scris. 

Anton Ardelean: Da, o să vă întreb. E grav că nu puteți să îmi răspundeți, dar o să vă întreb, 

să văd răspunsul în scris. 
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Votat în unanimitate. 

 

4. Proiect cu privire la aprobarea actualizarea 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" 

 

Anton Ardelean: Și aicea există o întrebare. 681.927 dle.Primar, diverse și neprevăzute, cu 

rugămintea și la acest proiect să fiți foarte atent la decontul general.Și mai am o rugăminte și 

termin. Proiectele importante ale Orașului... Faceți efortul, deși nu-i mare, că știu ce echipă 

aveți, și echipa-i bună.Să discutăm în ședința ordinară, să avem puse la dispoziție toate 

documentele, să putem discuta la subiect. 

Marinescu Dumitru: Aș vrea să vă explic câteva chestiuni. Noi dacă stăm după o ședință 

ordinară că să depunem aceste cereri de finanțare, o să rămânem numai cu discuțiile, un 

aspect. Cumoașteți administrația, și cum vorbiți de echipă, dar 20 de ani știm că au fost 

ședințe extraordinare în care s-a discutat...nu mai are sens să discutăm... 

Anton Ardelean: Dar dvs unde ați fost, nu ați fost consilier?! 

Marinescu Dumitru: Chiar sunt subiecte de importanță pentru Orașul Tăuții-Măgherăuș. Și 

am impresia că se încearcă, sau, s-ar dori, să nu le putem realiza, dar vor fi realizate, cu sau 

fără voia unuia sau a altuia. Vă mulțumesc! 

Anton Ardelean: Nu am votat pentru?! Și m-am luptat ca să facem aceste proiecte. 

Marinescu Dumitru: Da, da, v-ați luptat. În 20 de ani, Baza sportivă de la Băiță e luptă mare 

să se realizeze... 

Anton Ardelean: Dar viceprimarul  unde a fost?! 

Marinescu Dumitru: Lăsați-l pe viceprimar, că viceprimarul e viceprimar... 

 

Votat în unanimitate. 

 

Președintele declară ședința închisă.  

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar general, 

  Lauber Alexandru          Bîndilă Călin-Ioan 

Întocmit, 

Băbuțiu Florina-Mădălina 


