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Nr. 5891/09.05.2022 

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

din data de 09.05.2022 

        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.  

 

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, o singură remarcă vreau să vă fac. Așa cum ați 

văzut și din documentația pe care domnul Secretar v-a comunicat-o, operatorul de transport 

solicită majorarea tarifelor, din punctul meu de vedere nejustificat. La persoanele fizice fracția 

umedă de la 89 de lei la 190 de lei și la colectarea deșeurilor reciclabile de la 270 de lei la 536 

de lei. Și așa prețurile pe care le plătim astăzi pentru serviciul de salubrizare, transportul 

deșeurilor în alte județe sunt foarte mari. Motiv pentru care, opinia noastră este că prețurile pe 

care le plătim sunt suficiente și nu necesită majorarea tarifelor. Vă mulțumesc! 

 

Popp Viorel: În legătură cu justificările pe care le-au adus, care să fundamenteze majorarea 

tarifelor. Am analizat documentatia si am constatat o crestere de doua ori si jumatate si am 

sunat la Drusal pentru a-mi confirma acest lucru. Am constatat ca această creștere a tarifelor 

este nejustificată. 

  

Pop Călin-Dumitru: Și încă o precizare: să vină aproape de mijlocul anului ca să schimbăm 

tariful, în ideea în care noi am colectat de la 1 ianuarie, e absurd. O parte au plătit actual tarif, 

iar cei care nu au apucat, ar trebui să-i încadrăm pe altul. Nu are nicio logică.  

 

Bocut Ancuța-Ioana: Și încă o întrebare: dacă noi acum respingem proiectul, ce se întâmplă? 

Ei ne taxează sau plătim tot tariful de acum? 

 

Marinescu Dumitru: Consiliul Local Tăuții Măgherăuș nu va fi de accord cu majorarea 

prețului. Acuma făcând parte din ADI Maramureș, vom vedea și celelelate Consilii Locale în 

ce direcție sau cum votează. Noi, raportat la Tăuții Măgherăuș, părerea mea este că ce plătim 

astăzi este arhisuficient pentru serviciul de salubrizare. 

 

Bocut Ancuța-Ioana: Deci, nu pot ei să zică că nu ne mai livrează deșeurile. 

 

Marinescu Dumitru: Nu pot să vină să nu vă opereze... 

 

Bîndilă Călin-Ioan: Se va face o adunare a asociaților ADI Maramureș în care primarul 

fiecărui oraș va fi mandatat de Consiliu să voteze conform hotărârii. 

 

Marinescu Dumitru: Eu voi fi mandatat în funcție de voturile dumneavostră de azi. Clar. 
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1. Proiect cu privire la aprobarea modificării tarifelor de colectare a deșeurilor 

municipale din cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de 

salubrizare în zona de colectare 1 – Sârbi 

 

15 voturi împotrivă. 

 

Președintele declară ședința închisă.  

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar general, 

  Lauber Alexandru          Bîndilă Călin-Ioan 

Întocmit, 

Steiner Iulia-Diana 


