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Nr. 6272/17.05.2022 

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

din data de 17.05.2022 

        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. 

 

Proiect cu privire la aprobarea cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului: 

„Ansamblul de locuințe sociale pentru tinerii aflati in dificultate din Oraș Tăuții 

Măgherăuș, Jud. Maramureș” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al 

României, COMPONENTA 10 - Fondul local. 

 

Marinescu Dumitru: Dacă îmi permiteți. Bună dimineața! Așa cum bine știți prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 - Fondul local, avem 

posibilitatea să depunem un proiect pentru realizarea unor locuințe pentru tinerii aflați în zona 

defavorizată a orașului Tăuții Măgherăuș și cei care se află în dificultate. De aceea am venit să 

vă propunem acest proiect. Știm că este pe repede înainte, dar abia săptămâna trecută, 

miercuri, a ieșit ghidul de finanțare, iar începând de ieri se depun cererile de finanțare către 

Ministerul Dezvoltării. Vă propunem spre aprobare un ansamblu de 8 imobile, care cuprinde 

48 de apartamente și dorim să le construim în zona Nistru, 9 Mai, Fericari. Sunt apartamente 

cu 2 camere. Sunt apartamente egale. Nu dorim să facem și să construim apartamente sau 

garsoniere pentru a crea discuții și divergențe între ei, în momentul în care, să sperăm că Cel 

de Sus ne va ajuta să le obține, când le vom atribui. Sper și ne dorim să realizăm acest proiect, 

pentru că prin el dorim să ridicăm nivelul de trai și să le întindem o mână de ajutor celor care 

se află sub 35 de ani, se află în dificultate. Să fim alături de ei , să le dăm un imbold și să 

schimbă, în primul rând, fața zonei Fericari de la Nistru, pentru că în această zonă vor fi 

amenajate atât parcările, vor fi zone wireless, vor fi zone care vor fi prietene cu mediul, așa 

cum se dorește în ultimul timp. Vă mulțumesc. Dacă aveți și alte întrebări, vă stau la 

dispoziție.  

Lauran Marin-Florin: Altă locație? Numai la Nistru? 

Marinescu Dumitru: Deocamdată locația este la Nistru, pentru că acolo noi avem cei mai 

mulți tineri care se află în dificultate. 

Lauran Marin-Florin: Și cererile până când se pot depune? 

Marinescu Dumitru: Deocamdată cererile s-au depus pentru a veni în sprijinul depunerii 

acestui proiect, dar atribuirea acestor locuințe se va face pe baza unor criterii, pe care le 

așteptăm de la finanțator. Încă nu se știe care vor fi criteriile de acordare, iar dacă nu vor fi 

criterii stabilite de lege, noi, prin Consiliul local, o să gândim un mecanism prin care să 

atribuim aceste lucuințe. 

Anton Ardelean: Domnule Primar, domnule Președinte, vă rog să corectați, să vă 

documentați, din grabă și din greșeală s-a strecurat pe terenuri apă și alimentare cu gaz. 

Marinescu Dumitru: Am văzut și acolo vom remedia situația. 
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Anton Ardelean: Mulțumesc! 

Marinescu Dumitru: Deci am observat, dar în momentul în care vom trimite această 

documentație, vom corecta chestiunea cu gazul. Am citit și am văzut și eu, dar e o chestiune 

de detaliu. 

Președinte: Dacă mai sunt întrebări. Nu mai sunt. 

 

Votat în unanimitate. 

Președintele declară ședința închisă.  

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar general, 

  Lauber Alexandru          Bîndilă Călin-Ioan 

Întocmit, 

Steiner Iulia-Diana 


