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Nr. 14658/18.11.2022 

Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al Orașului Tăuții-Măgherăuș din 

data de 18.11.2022 

        La ședință participă: Primarul Orașului Tăuții-Măgherăuș, dl.Marinescu Dumitru și 

Secretarul general, dl.Bîndilă Călin-Ioan. 

        Președintele de ședință face prezența. Sunt prezenți 14 din 15 consilieri locali. Lipsește 

dl. Cadar Ioan. 

 

 

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! O să vă rog să fiți de acord cu suplimentarea ordinii 

de zi. Așa cum ați văzut și dumneavoastră și v-am comunicat pe email: ,,Proiect de hotărâre 

privind completarea Registrului local al spațiilor verzi aparţinând domeniului public al 

orașului Tăuții Măgherăuș, prin includerea în registru a terenului care a făcut obiectul 

proiectului  „Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş Tăuţii Măgherăuş”. Este vorba 

de parcul de relaxare de pe Hoșteze, care a fost recepționat și în urma recepției este necesară 

introducerea lui în registrul spațiilor verzi prin hotărâre de consiliul local. Vă mulțumesc! 

Președintele de ședință supune la vot adăugarea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi. 

Vot în unanimitate. 

 

1. Proiect privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spațiul cu 

destinatie de locuinţa socială situat in loc.Nistru, str.105 nr.4, ap.2. 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

2. Proiect privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spațiul cu 

destinatie de locuinţa socială situat in loc.Nistru, str.105 nr.24, ap.19. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

3. Proiect privind rezilierea contractului de inchiriere nr.5158/25.04.2019 pentru 

spatiul cu destinatie de locuinta sociala pentru numitul ONANYIA VIOREL 

VLADUT, domiciliat in localitatea Nistru str.105 nr.37/5, jud Maramures. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 
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4. Proiect privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Tăuții Măgherăuș, având ca obiect proiectul 

”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963. 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

5. Proiect cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Primăriei orașului Tăuții-Măgherăuș. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

6. Proiect privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş pe anul 

2022. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

7. Proiect privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate 

și a documentației de atribuire pentru vanzarea prin licitatie publica a unui teren 

din proprietatea privata a orasului. 

 

Anton Ardelean: La acest punct pe ordinea de zi aș vrea să reamintesc, că noi comisiile 

reunite ale consiliului local am fost la fața locului și am hotărât atunci toți, că va rămâne 

terenul în domeniul public al orașului. Sigur că după aceea un coleg, consilierul Popp Viorel, 

s-a dus singur, acuma nu aș vrea să bănuiesc ceva interese. Dar s-a dus și s-a zis după aceea, 

interesantă o să fie de părere, și domnia sa propune să i se dea la omul respectiv, la vecinu, 

care are parcare în fața acelui complex de locuințe și de ce am insistat să rămână terenul în 

domeniul public: este vorba de o interesecție, 31 cu 30, toate problemele în intersecție apar 

ulterior după ce și-a pus omul gardul. Am terminat. Deci este privat și am terminat 

administrația publică față de el. Mai mult, vreau sa reiterez faptul că inițial bun, am zis că va 

fi concesiune cu drept de parcare. Acuma văd că apare abuzarea. N-aș vrea să fiu înțeles 

greșit, cele mai mari probleme, și cu asta termin, la o administrație apar la intersecții, la 

racordaje, și este vorba de o zonă rezidențială cu parc, cu circulație, cu firme în zonă, se 

dezvoltă, în dezvoltare acolo în zona concesiunilor. De aceea am insistat și insist, sigur că 

apelez la bunăvoința consilierilor, dar de fapt e de interes public să rămână terenul în 

administrarea Primăriei este liberant celor două străzi și cel care solicită, bineînțeles, va fi 

licitație. El are teren îndestulat și în față și în spate, deci chiar pe margine nu-i problemă. De 

aceea am vrut să rămână scris în procesul-verbal, că acesta este punctul meu de vedere. Eu, 

domnule Primar, n-aș fi promovat în detrimentul domeniului public acest proiect. Vă 

mulțumesc! 

Popp Viorel: Atunci și colegul nostru, am fost acolo, comisiile reunite, nu numai acolo și în 

alte părți și după această deplasare am constatat că am fost, cum să spunem...derutați de 

colegul nostru Anton Ardelean, care ne-a spus povești, nu ne-a spus realitatea. Astfel ne-am 
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deplasat acolo împreună cu doamna Pop Romana, topograful, și am constatat că cele două 

străzi nu fac un unghi de 90 de grade, fac un unghi ascuțit, iar acel triunghi care rămâne chiar 

este în plus și strică aliniamentul parcelelor de pe stradă. Așa că am considerat că este mai 

bine să aliniem la ambele străzi. Asta a fost rațiunea prin care am făcut... 

 

13 voturi pentru și 1 vot împotrivă. 

 

 

8. Proiect privind aprobarea efectuării demersurilor necesare pentru înscrierea în 

cartea funciară a dreptului de proprietate privata al Orașului Tăuții Măgherăuș 

asupra unor terenuri aflate în Tautii-Magheraus. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

Proiectul suplimentar 

 

Proiect privind completarea Registrului local al spațiilor verzi aparţinând 

domeniului public al orașului Tăuții Măgherăuș, prin includerea în registru a 

terenului care a făcut obiectul proiectului  „Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, 

Oraş Tăuţii Măgherăuş” 

 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

Diverse 

 

Pop Călin: O singură cerere. Cerera 14451 din 16.11.2022. Subsemnatul Cărășan Costel , în 

calitate de președinte al Asociației Merișor, ne solicită să diminuăm suprafața pășunii de la 

Merișor de la 50 de hectare la 42. Datorită unei hotărâri judecătorești și datorită faptului că pe 

2 hectare a fost construită stația de epurare. Avem și raportul de la Patrimoniu și acte 

adiționale la cererea domnului Cărășan. 

Marinescu Dumitru: Așa cum ați văzut și din documentația care v-a fost pusă la dispoziție, 

Asociația crescătorilor de animale din localitatea Merișor beneficiază de o suprafață mai mică 

decât în contractul de concesiune. Motiv pentru care au întâmpinat problemele astea și ar fi 

păcat să nu poată să obțină aceste fonduri pentru întreținerea pășunii. A fost pusă în aplicare o 

sentință judecătorească a familie Chira, s-a construit Stația de epurare. Trebuie să dăm o 

hotărâre cu privire la diminuarea suprafeței de pășune conform cu realitatea. Vă mulțumesc! 

 

Votat în unanimitate. 

 

Președintele declară ședința închisă.  

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar general, 

  Mărieș Bogdan          Bîndilă Călin-Ioan 

Întocmit, 

Steiner Iulia-Diana 


