Nr.9882/10.08.2022

Proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al Orașului Tăuții-Măgherăuș
din data de 10.08.2022

La ședință participă: Primarul Orașului Tăuții-Măgherăuș, dl.Marinescu Dumitru. În
locul Secretarului general, care se află în concediu de odihnă, participă Consilier juridic,
Băbuțiu Florina-Mădălina.
Președintele de ședință face prezenta. Sunt prezenți 13 consilieri locali, precum și delegatul
sătesc, dl. Pop Daniel-Vlăduț. Lipsește dl.Anton Ardelean și dl.Gaie Nicolae-Marin.
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 nr.1, cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea
dezlipirii, în 2 loturi, a unui teren, proprietate privată a Orașului TăuțiiMăgherăuș
Marinescu Dumitru: Bună dimineața. Dacă îmi permiteți. Este vorba despre dezlipirea unui
teren de lângă stația de epurare pe care noi o avem la Merișor, în vederea depunerii unui
proiect pe PNRR, cu privire la managementul deșeurilor. Și anume, un centru de colectare
prin aport voluntar. Deci, nu este o platformă pentru deșeuri, cum poate înțeleg alții, pentru
deșeurile pe care noi le avem în casă. Nu! Este vorba de deșeurile inerte, adică resturi din
construcții:electrice, electronice, resturile vegetale. Este un proiect pe care, consider că este
important să îl putem depune și să îl și realizăm la nivelul Orașului Tăuții-Măgherăuș, ținând
cont de construcțiile care se realizează în zonă, de mizeriile pe care le avem pe toate cursurile
de apă, unde regăsim resturi de mobilier, saltele, cauciucuri etc. Și atunci, prin acest proiect
dorim să oferim celor care construiesc în zonă și au nevoie de o platformă de acest fel, să
aibă unde să le depoziteze. Aceste deșeuri nu vor fi stocate în Orașul Tăuții-Măgherăuș. În
momentul în care una dintre celulele respective se umple, vine o firmă specializată și, contra
cost, le ridică, le duce și le valorifică mai departe. Și atunci, eu consider că este oportun să
demarăm procedurile în vederea depunerii unui astfel de proiect. Vă mulțumesc, dacă aveți
întrebări, vă stau la dispoziție.
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Vot în unanimitate.
2. Proiect nr.2, cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea
dezlipirii, în 2 loturi, a unui teren, proprietate publică a Orașului TăuțiiMăgherăuș
Marinescu Dumitru: Dacă îmi permiteți, aici despre ce este vorba. Prin proiectul de achiziție
a celor 4 autobuze, noi am avut obligația să construim și 4 stații de autobuz. Așa cum ați
văzut, ele sunt pe Drumul Nistrului - Hoșteze, una la intrarea în loc.Nistru, una la Merișor și
alta în loc.Bușag, la intersecția str.114 cu str.118. Această din urmă stație este amplasată pe
sensul de mers spre Merișor, pe partea stângă, parte opusă traseului de autobuz. Și atunci,
încercăm să o mutăm vis-a-vis, cu aproximare, de zona respectivă. Pentru că nu mi se pare
normal ca, autobuzul să vină dinspre Bușag spre Merișor, stația să fie pe stânga și cetățenii să
coboare sau să urce de pe partea stângă. Utilă este realizarea acestei stații pe partea pe care
circulă autobuzul și nu vis-a-vis de ea. Și atunci, dezlipim acolo o bucată de pământ pentru
realizarea acestei stații de autobuz.
Vot în unanimitate
Președintele declară ședința închisă.
Preşedinte de şedinţă,

Secretar general
Bîndilă Călin-Ioan

Lauran Marin
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