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Nr. 16272/22.12.2022 

 

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

data de 22.12.2022 

 

        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 consilieri locali, precum și 

delegatul sătesc dl. Pop Daniel-Vlăduț. Lipsește dl. Popp Viorel.  

 

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: După ce am convocat ședința de consiliu local, Guvernul României, 

prin ultima hotărâre de guvern, a alocat primăriei Tăuții Măgherăuș suma de patru sute trei 

mii de lei, așa cum ați văzut din documentele pe care vi le-am comunicat. Motiv pentru care, 

o să vă rog să fiți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu rectificarea bugetului orașului 

Tăuții Măgherăuș. Acești bani vor fi folosiți pentru plata utilităților, pentru plata lucrărilor și 

serviciilor, care trebuiesc achitate la nivelul primăriei Tăuții Măgherăuș. Vă mulțumesc! 

 

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 

Vot în unanimitate. 

 

1. Proiect privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023. 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

2. Proiect  privind vânzarea unor terenuri concesionate în favoarea proprietarilor 

construcțiilor edificate – ROMAN GHEORGHE-IOAN și ROMAN STANCA-

MARIA. 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

3. Proiect privind vânzarea unor terenuri concesionate în favoarea proprietarilor 

construcțiilor edificate – DANCI VASILE-NARDO-RĂZVAN și DANCI ANCA-

AURELIA. 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 
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4. 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 ( teren 973 mp Kerekes Gheorghe).  

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

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

și a documentației de atribuire pentru concesionarea prin licitatie publica a unui 

teren din proprietatea privată a orasului ( teren 250 mp RCS-RDS, Nistru antena) . 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

6. Proiect privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea alipirii în 

cartea funciară a două terenuri, proprietate privată a Orașului Tăuții-Măgherăuș ( 

str. 57). 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

7. Proiect privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea alipirii în 

cartea funciară unor terenuri, aflate în domeniul public al  Orașului Tăuții-

Măgherăuș ( str.73 Băița, str.24 Tăuții Măgherăuș, str.102 Nistru). 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

8. Proiect privind aprobarea efectuării demersurilor necesare pentru înscrierea în 

cartea funciară a dreptului de proprietate privată al Orașului Tăuții Măgherăuș 

asupra unor terenuri aflate în Tautii-Magheraus ( str.148 Verkes, Hamza, Coste). 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

9. Proiect privind aprobarea efectuării demersurilor necesare pentru înscrierea în 

cartea funciară a dreptului de proprietate privată al Orașului Tăuții Măgherăuș 

asupra unor terenuri aflate în Tautii-Magheraus ( str.51 în spate la proprietati). 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

10. Proiect Cu privire la aprobarea contului de executie a bugetului orasului Tautii 

Magheraus la data de 30.09.2022. 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

11. Proiect privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente personalului didactic 

din cadrul Liceului Tehnologic „Traian Vuia” din Orașul Tautii-Magheraus, care 
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au solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare pentru lunile septembrie și 

octombrie 2022. 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

1. Proiect suplimentar – Rectificarea bugetului local pe anul 2022. 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

Diverse 

 

Pop Dumitru: Bună dimineața! Avem o singură cerere. Cererea 14908/23.12.2022, prin care 

doamna Diana Achim ne roagă dacă avem disponibilitate la aproximativ 10 hectare de teren 

pentru un proiect alternativă la înmormântarea tradițională. Din start nu avem de unde să 

oferim oricum această suprafață și atunci nu mai mergem pe detaliile... Permiteți-mi să vă 

urez Sărbători frumoase și un An Nou fericit! 

Marinescu Dumitru: Este finalul anului, vă doresc tuturor un Craciun fericit, încă La multi 

ani nu vă spun ca s-ar putea ca între sărbători să avem o ședință extraordinară, deoarece va fi 

deschis, se pare, un nou program de finanțare pentru înlocuirea rețelelor electrice pe 

iluminatul public și atunci s-ar putea ca miercuri sau joi dimineața, poate chiar vineri 

dimineață să avem o ședință extraordinară pentru a aproba acest proiect și pentru a-l putea 

depune spre finanțare. Vă doresc tuturor un Crăciun fericit! Sărbători frumoase în pace alături 

de familiile dumneavoastră și de toți cei dragi. Vă mulțumesc!  

 

 

Președintele declară ședința închisă.  

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar general, 

  Mărieș Bogdan          Bîndilă Călin-Ioan 

Întocmit, 

Steiner Iulia-Diana 


