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PROCES VERBAL 

Sedinta extraordinara din 07.10.2016 

Incheiat azi 07.10.2016, cu ocazia sedintei extraordinare, a Consiliului Local Tăuţii Măgherauş, 

convocată de primar. 

Presedinte de sedinta este dl Bonti Iosif. 

La şedintă participă :  domnul primar ARDELEAN ANTON, secretarul Oraşului domnul BINDILA 

CALIN IOAN. 

Primar : Bună ziua dragi colegi, v-am convocat pentru o chestiune foarte urgentă. 

Presedintele face prezenta. 

 Sunt prezenti 11 Consilieri Locali dupa cum urmeaza:  

Bonti Iosif 

Bihari Iosif  

Butoi Viorel 

Câmpan Cosmin Călin Toma 

Gaie Nicolae Marin 

Ivaisuc Romulus Janos 

Lauran Marin Florin 

Pop Romeo Paulin 

Pop Călin Dumitru 

Rațiu Adrian 

Somcutean Marinica 

Lipsesc: Marinescu Dumitru,  Mureşan Cosmin,  Săsăran Ana şi Ispăşoiu Pompiliu.  

Preşedintele supune la vot ordinea de zi. 

Vot: Unanimitate pentru.  

Preşedintele supune la vot  procesul verbal al sedintei anterioare 

Vot: unanimitate pentru.  

Soseşte domnul Consilier Local Ispăşoiu Pompiliu.  

Primar: E vorba de terenul care a fost expropriat – 3 hectare, se taie pădurea la ras. Având in vedere că 

lemnul este: carpen, fag, stejar, nu se prea înghesuie lumea. Avem amenajament silvic pentru toate 

păşunile si pădurile. Paza o asigură Ocolul Silvic. Haideţi să facem valorificarea prin ei. Lemnul va fi 

dus la şcoli, cămine culturale şi depozitat acolo. Anul acesta am cumpărat lemne. Lemnul de lucru cu 

diamentrul de peste 24 cm îl vom valorifica.  Există posibilitatea ca lemnele să fie tăiate în pădure şi să 

fie transportate lungi sau să fie taiate la faţa locului. Hotărâm valorificarea lemnului de foc la 

insituţiile publice.  

Bihari Iosif: Nu e mult lemn acolo, de lucru va fi cam 5 %. 

Primar: Daca sunteti de acord vom valorifica în felul acesta: 

- cu proces verbal de predare –primire, lemnul de foc şi cel de lucru cu diamentru până în 24 de 

cm. 

- lemnul de lucru la preţul pieţei, la cine va câştiga licitaţia. 

Secretar: Zilele trecute au apărut acte legislative care spun că lemnul de pe terenurile expropriate 

revine proprietarului. E obligatorie adoptarea HCL..  

Primar: Interesul nostru este să se lucreze repede. Strabag va lua si pământ de acolo pentru a termina 

lucrările la aeroport.   

  S-ar putea să plec la Cluj si după aceea într-o delegaţie guvernamentală la Bruxelles. 

Vot: Unanimitate pentru.  

  



 În data de 24. 10. 2016, veţi fi convocaţi într-o Sedintă Festivă la ora 09:30, într-un proiect 

implementat, in parteneriat,  de 9 ţări, iar la ora 13:00 vom servi prânzul împreună. 

Şedinţa ordinară o vom avea pe final de lună, în principiu în data de 31.10.2016.  

 

Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

Presedinte de sedinta                                                 Secretar 

Bonti Iosif                                                              Bindila Calin Ioan 

 

 

                                                                                       Intocmit  

                                                                                       Ster Georgeta                       

  

 


