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Nr. 1256/31.01.2023 

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

data de 31.01.2023 

 

        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. Lipsesc delegatul 

sătesc Pop Daniel Vladuț și dl. consilier Cadar Ioan-Cristian.  

 

 

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. 

 

 

Președintele de ședință: Începem cu primul proiect. 

 

1. Proiect pentru aprobarea „ Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al orașului 

TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ”. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

2. Proiect cu privire la aprobarea bugetului local al Oraşului Tăuţii Măgheraus pe 

anul 2023.  

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

3. Proiect privind aprobarea proiectului organizarii Reţelei Scolare a unitatilor de 

învaţamânt preuniversitar din orasul Tautii Magherauş pentru anul scolar 2023-

2024. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

4. Proiect privind aprobarea  stabilirii unui număr maxim de 45 posturi de asistenti 

personali ai persoanelor cu handicap la nivelul Primăriei orasului Tautii 

Magheraus pentru anul 2023 şi insusirea raportului privind  activitatea asistentilor 

personali în anul 2022. 
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Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

5. Proiect  cu privire la aprobarea planului de lucrari de interes local ce vor fi 

prestate de  beneficiarii ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 și stabilirea 

situațiilor deosebite care justifică acordarea  ajutoarelor de urgenta pentru anul 

2023 la nivelul Orasului Tautii-Magheraus. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

6. Proiect privind aprobarea volumul de masă lemnoasă care se poate exploata în 

anul 2023, modul de valorificare al acestuia, prețurilor de referință a masei 

lemnoase pe picior, aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestări servicii 

de exploatare precum și al prețurilor minime de valorificare prin licitație al 

lemnului fasonat. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

7. Proiect privind însusirea Acordului de reabilitare drumuri de exploatare încheiat 

cu  

SC TĂUȚII IUGA SRL. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

8. Proiect privind  casarea mijloacelor fixe  și a obiectelor de inventar aflate în 

patrimoniul  orașului Tăuții Măgherăuș. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

9. Proiect cu privire la aprobarea contului de executie a bugetului orasului Tautii 

Magheraus la data de 31.12.2022. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

 

Anton Ardelean: Doamna Președinte, domnilor colegi, am două întrebări pentru 

coordonatorul principal de credite, domnul Primar Marinescu. În bugetul pe 2022 am avut 

previzionat venitul 140.550 lei și s-a realizat doar 40.421. Deci în procent de 29%. Vă rog să 

ne explicați, domnule Primar, cum s-a reușit doar atât? 

Marinescu Dumitru: Așa cum bine știți, bugetul este unul previzionat și nu este unul care să 

însemne suma totală care a fost prevăzută în bugetul pe anul 2022. Au fost cuprinse în lista de 



3 
 

investiții și pe anul 2022 lucrări care nu au fost încă finanțate, gândiți-vă la asfaltări drumuri, 

la canalizare, la proiectele europene, care abia acum în anul 2023 urmează să semnăm 

contracte sau am semnat contracte. De asemenea, proiectele pe fondurile europene care se află 

în desfășurare nu s-au finalizat în totalitate. Motiv pentru care a apărut această diferență.  

Anton Ardelean: Vreau să vă amintesc la acest capitol, că mai am o întrebare: domnule 

Primar, există contracte semnate, erau proiecte în derulare. Deci aveați cifrele, aveați modul 

cum să previzionați bugetul. Știți că dacă se previzionează bugetul la legea finanțelor există 

niște necazuri. Și acum o să vă arăt care merg mână în mână, întrebarea acum și termin. Pe 

anul 2022 au fost votate și aprobate de consiliul local, după propunerea Domniei voastre, 123 

de proiecte propuse pentru a fi executate, 123 de investiții. S-au realizat 25, am pus ca 

realizate și cele în desfășurare. Deci un procent de 20,3 %. Cum vă explicați așa ceva? 

Marinescu Dumitru: Nu știu de unde ați scos dumneavoastră că s-au realizat 23 de proiecte, 

asta este părerea dumneavoastră și așa cum vă spuneam, sumele, bineînțeles că le-am știut, 

dar nu au fost toate decontate. Motiv pentru care au rămas în cadrul bugetului și urmează să 

fie folosite în cadrul desfășurării și derulării acestor proiecte. 

Anton Ardelean: Domnule Primar, am o rugăminte, să nu ne jucăm cu cifrele. Eu am aici 

bifat tot bugetul care s-a aprobat, numărat. Dacă vreți și aveți răbdare, am numărat toate 

investițiile pe care le-am votat și le-ați propus Domnia voastră. Uitați! Este aici lista de 

investiții pe 2022 numărate și am pus inclusiv și pe cele în derulare ca realizate. Cu toate 

acestea din 123, au fost realizate doar 25. Sigur că v-aș ruga pe viitor, previzionările și 

propunerile să le faceți pe baza unui temei legal. Știți că cu legea bugetului, are un temei legal 

foarte drastic, dacă faci propuneri și nu ai susținerea finanțării, e o problemă. Mulțumesc! 

Marinescu Dumitru: După cum bine știți, dacă îmi permiteți, bugetul pe care fiecare 

Consiliu Local îl aprobă este avizat de către ANAF, o instituție superioară din punct de vedere 

financiar, care supervizează buna desfășurare a Unităților Administrativ Teritoriale.  Consider 

că neavând niciun fel de sincopă de 2 ani de zile în cadrul Primăriei Orașului Tăuții 

Măgherăuș, am fost în cadrul și în temeiul legal. Vă mulțumesc! 

Președintele de ședință: Propunem la vot proiectul nr.9. 

 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

10. Proiect cu privire la aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2022 al 

Oraşului Tăuţii Măgherăuş, în anul 2023. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

11. Proiect privind aprobarea preluării în domeniul public al Orașului Tăuții-

Măgherăuș a suprafeței de teren înscrisă în CF nr.57530 Tăuții-Măgherăuș,  parte 

din str.4. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

12. Proiect  privind vânzarea unor terenuri concesionate în favoarea proprietarilor 

construcțiilor edificate – Lazăr Camelia-Claudia. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 
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13. Proiect privind vânzarea unor terenuri concesionate în favoarea proprietarilor 

construcțiilor edificate – Dumitrean Gheorghe – Marius și Blutner Adela. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

14. Proiect privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere 

nr.7086/25.06.2020. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

15. Proiect privind stabilirea coeficienților de salarizare și a salariului de bază la 

gradația 0, pentru  funcționarii publici și personalul contractual ce fac parte din 

familia ocupațională „Administrație”, din aparatul de specialitate al Primarului 

orașului Tăuții-Măgheăuș. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

Proiectul a fost votat în unanimitate. 

 

 

16. Proiect privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali 

în anul 2023. 

 

Comisiile au acordat aviz favorabil 

 

Președintele de comisie: Vă rog! 

Lauber Alexandra: Ziceam dacă legea ne-a dat 10% din indemnizație, nu pentru ăia 2 lei, 

vorba vine și Iohanis a zis: 5 bani îs bine veniți. 

Marinescu Dumitru: Nu vă supărați. Legea nu a dat 10 %, legea a spus până în 10%. Dacă 

dumneavoastră faceți propunere și votați, asta este propunerea pe care am făcut-o ca și 

Primar, dar dumneavoastră puteți să propuneți să fie 10%, dacă treceți ne vom supune 

hotărârii dumneavoastră.  

Președintele de ședință: La următoarea ședință eventual, nu? 

Marinescu Dumitru: Nu, acuma. Dacă acuma propuneți să fie 10%, 10% să fie votat. 

Lauber Alexandru: Atunci eu propun să fie 10%. 

Popp Viorel: Aș avea și eu o părere. Mi se pare penibil să-mi votez salariul. Ce s-ar întâmpla 

la mine în firmă să se adune muncitorii să-și voteze salariul? Nu este corect să-mi votez eu 

salariul, că dacă ar fi să mi-l votez, atunci aș lua cât Primarul, pentru că de ce nu. 

Marinescu Dumitru: Domnule Consilier, acuma astea sunt prevederile legale, trebuie să ne 

supunem lor, nu eu am stabilit ca dumneavoastră să vă stabiliți indemnizația. Dumneavoastră 

puteți face propuneri 10% din indemnizația Primarului, dacă dumneavoastră veniți și faceți 

propunere și aprobați, noi o sa ne supunem hotărârii dumneavoastră. Noi am făcut o 

propunere cu care puteți sau nu să fiți de acord. Dumneavoastră hotărâți. 

Lauber Alexandru: Și propunerea de 8,2% tot e o propunere la salariul nostru. Deci noi ne 

propunem. 
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Marinescu Dumitru: S-a propus de către aparatul de specialitate și de către Primar, 

ordonatorul de credite.  

Lauber Alexandru: Când o să se reglementeze ca lumea salariul Primarului, poate și 10% 

vor însemna ceva. 

Marinescu Dumitru: Stați o dată să fie reglementată situația și indemnizația Primarilor, că 

încă îi cum îi. 

Anton Ardelean: Eu zic să rămânem solidari totuși cu nevoile și necazurilor tuturor și să fim 

de acord cu propunerea domnului Primar, care a fost de 8,2%. O sumă echilibrată. 

Președintele de ședință: Supunem la vot pentru 8,2%. 

 

14 voturi de vot și 1 abținere. 

 

 

 

Președintele declară ședința închisă.  

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar general, 

Miholca Anamaria-Cecilia                    Bîndilă Călin-Ioan 

Întocmit, 

Steiner Iulia-Diana 


