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Nr. 16554 din 30.12.2022 

 

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

din data de 30.12.2022 

 

        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 consilieri locali și delegatul 

sătesc Pop Daniel-Vlăduț, lipsește d-na Miholca Ana-Maria 

 

Marinescu Dumitru: Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezența matinală. Este 

vorba de două proiecte, respectiv racordurile de canalizare la drumul european și 

extinderea rețelei de iluminat public a cărei sesine de depunere de proiecte se deschide 

azi la ora 10 și de aceea vă rog să fiți de acord cu cele două proiecte, vă 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. 

 

 

1. Proiect privind privind aprobarea a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiții „Executarea racordurilor de canalizare în orașul Tăuții Măgherăuș, 

Judetul Maramures”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 

investiții „Anghel Saligny”, pentru realizarea obiectivului.  

Anton Aredelean: Reiterez faptul că sunt nemulțumit de suma foarte mare pentru 

consultant. Proiectul este facut de către architect și proiectant, există diriginte de 

șantier, se încheie contractual cu executantul lucrării, apoi există în primărie o echipă de 

5 specialiști pentru implementarea proiectului iar primarul și viceprimarul au un spor 

de 30% pentru aceste proiecte. Nu văd rolul consultantului plătit cu 10 miliarde, deși la 

proiect lucrează atâșia specialisti. Eu tot am insistat dar nu sunt auzit, sunt mulți bani 

cheltuiți de la bugetul local și este păcat, mulțumesc. 

 

Marinescu Dumitru: Domnule consilier dumneavoastră confundați grav liniile de 

finanțare, vorbiți despre echipa de implementare dar proiectul nu există încă iar 

consultanța e plătită din bani de la guvern. Consultanța este foarte importantă pentru 

obținerea finanțării. Ridicați probleme care nu există. Aveți problema că dorim să 

implementăm acest proiect. La această oră nu există echipă de 5 specialiști iar 

finanțările prin programul Anghel Saligny nu permit acordarea de sporuri primarului 

și viceprimarului. 
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Anton Ardelean: Domnule primar vă faceți că nu înțelegeți. Există sume pentru 

consultant, proiectul prevede sumele respective. 

 

Marinescu Dumitru: Da, există sume prevăzute pentru că toți sunt importanți. 

 

Anton Ardelean: Faceți acuzații gratuite. 

 

Popp Viorel: Am accesat fonduri europene de peste 20 de ani și ma gândeam că cine ar 

pute fi cel mai potrivit specialist decât mine!? Dar a fost o concepție greșită. Am apelat 

la firmele de consultanțăși am reușit să accesez proiecte cu finanțare europeană. Acum 

este momentul să apelăm la specialist în consultant pentru a avea sorți de izbândă. 

 

 Votat în unanimitate. 

 

 

2. Proiect privind privind aprobarea participarii la „Programul privind cresterea 

eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” si aprobarea 

documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului „EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC IN U.A.T. ORAȘUL TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ, JUDEȚUL 

MARAMUREȘ” 

 

 

Votat în unanimitate. 

 

Marinesu Dumitru: La mulți ani tuturor, vă doresc nou an fericit mai bun și mai 

frumos decăt cel care se încheie. 

 

 

Președintele declară ședința închisă.  

 

 

          Întocmit 

Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar general, 

  Mărieș Bogdan          Bîndilă Călin-Ioan 


