Nr.5318/21.04.2022

Proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al Orașului Tăuții-Măgherăuș
din data de 21.04.2022
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. Lipsește
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: Dacă îmi permiteți, vă rog. Înainte de a intra pe ordinea de zi, aș dori să
vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns prezent astăzi la ședința de Consiliu. Avem două
hotărâri prin care, una, modificăm protocolul de predare către CNI a Bazei sportive de la
Băiță. CNI, inițial, solicita predarea terenului și a amplasamentului pentru realizarea
investițiilor, dar, având în vedere că este și clădirea care urmează să fie reabilitată, au venit cu
o solicitare către noi, prin care să modificăm HCL, pentru a cuprinde și predarea clădirii, nu
doar a terenului. Proiectul nr.2 se referă la alocarea sumelor de bani necesare pompierilor
voluntari, care vor participa, în data de 8 mai, la concursul care va avea loc în comuna Recea.
Am propus aceste Proiect de HCL deoarece mulți dintre cei care vor participa la acest concurs
vin din localitățile aparținătoare Orașului Tăuții-Măgherăuș la baza sportivă de la Bozânta,
unde se antrenează, vedeți și dvs., combustibilul s-a scumpit, vin din Băiță, din Ulmoasa, din
Nistru... Și atunci am propus să îi stimulăm cu suma de 500 lei, pe fiecare dintre participanți.
Vă mulțumesc.
1.

Proiect cu privire la modificarea HCL nr. 70 din 11.04.2022 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.
1.

Proiect cu privire la aprobarea sumelor de bani necesare participării și motivării
voluntarilor din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență al orașului
Tăuții-Măgherăuș, la concursul organizat de ISU Maramureș în data de
08.05.2022.

Anton Ardelean: Votez pentru, însă am o rugăminte. Vă rog să ne prezentați lista, fiind
apanajul Consiliului local aspectul legat de personalul pompierilor voluntari, a celor care vor
participa la concurs. Și doi, fiind o informație de interes public, să ne prezentați, sau să o
1

puneți pe site-ul Primăriei, că ne informăm noi de acolo, lista cu pompierii voluntari din cele
7 localități componente ale Orașului Tăuții-Măgherăuș și adresele lor de contact, pentru ca, în
caz de necaz, de probleme , să putem relaționa cu ei.
Marinescu Dumitru: Da, da, o să vi le punem la dispoziție.
14 voturi pentru.
Dna. Consilier Vakon Daiana se abține.
Marinescu Dumitru: Vakon Daiana, pentru că „Berti” este unul dintre pompierii care este
voluntar și care participă la concurs.
Președintele declară ședința închisă.

Preşedinte de şedinţă,
Lauber Alexandru

Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan
Întocmit,
Băbuțiu Florina-Mădălina
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