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Nr. 14933/24.11.2022 

 

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

din data de 24.11.2022 

 

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

Secretarul general, dl.Bîndilă Călin-Ioan. 

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

dl. Popp Viorel. 

 

Anton Ardelean: Mă iertați, vreau să vă spun că particip la ședință, dar nu voi vota cu 

referire la Societatea Vital, deoarece sunt parte din consiliul de conducere al Asociației. 

Mulțumesc!  

 

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 și vă mulțumesc pentru prezență! Așa cum ați văzut și 

din materialele pe care vi le-am transmis prin intermediul domnului Secretar, este vorba 

despre un proiect extrem de important atât pentru orașul Tăuții Măgherăuș, cât și pentru 

județul Maramureș. Este vorba despre proiectul general de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată în județul Maramureș. Este un proiect în valoare de peste patru sute de milione de 

euro, pe care îl va implementa Vital la nivelul întregului județ, iar la nivelul orașului Tăuții 

Măgherăuț suma care va fi investită este peste 4,5 milioane de euro. Cota noastră de cofințare, 

ați văzut, este 2% conform legislației trebuie să o asigurăm. Ați observat toate străzile și toate 

zonele în care se vor face extinderi de ape, extinderi de rețele de canalizare. În acest proiect va 

intra reabilitarea stației de captare apă Băița. Se va mai realiza un rezervor pe Hoșteze pentru 

a asigura necesarul de apă pentru orașul Tăuții Măgherăuș. Sperăm să nu mai fie niciun fel de 

problemă, chiar dacă vom avea veri ca și în cursul acestui an, când apa a fost o problemă din 

cauza consumului. Tot prin acest proiect se va realiza acea conductă care va face legătura 

dintre Baia Mare și Seini. Consider că sunt patru proiecte extrem de importante pentru orașul 

Tăuții Măgherăuș, deoarece investițiile sunt foarte mari și cuprind o rază mare de acoperire. 

Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție.  

 

   

1. Proiect privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramures a terenului pentru 

constructia/extinderea/reabilitarea investitiilor aferente Orasului Tautii 

Magheraus. 

 

13 voturi pentru, iar dl. Anton Ardelean nu votează, fiind membru al Asociației Vital S.A. 
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2. Proiect privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-

economici pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și 

apă uzată în județul Maramureș”. 

 
13 voturi pentru, iar dl. Anton Ardelean nu votează, fiind membru al Asociației Vital S.A. 

 

3. Proiect privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor serviciilor de 

apă şi de canalizare (Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-

Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de 

apă uzată din Judeţul Maramures" şi mandatarea reprezentantului UAT Tautii 

Magheraus, în Adunarea Generală a  Asociaţiei  de Dezvoltare lntercomunitară 

ADI Maramures, să aprobe Planul anual de evoluţie a tarifelor la serviciile de 

alimentare cu apă şi de canalizare şi completarea, prin Act adiţional, a 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi 

canalizare aprobat prin hotarare ADI nr.15/29.10.2008, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

13 voturi pentru, iar dl. Anton Ardelean nu votează, fiind membru al Asociației Vital S.A. 

 

4. Proiect privind participarea Orasului Tautii Magheraus la cofinanţarea 

proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 

din Judeţul Maramures". 

13 voturi pentru, iar dl. Anton Ardelean nu votează, fiind membru al Asociației Vital S.A. 

 

 

Votat în unanimitate. 

 

Președintele declară ședința închisă.  

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar general, 

  Mărieș Bogdan          Bîndilă Călin-Ioan 

Întocmit, 

Steiner Iulia-Diana 


