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PROCES VERBAL 

Sedinta extraordinara din 07.12.2016 

Incheiat azi 07.12.2016, cu ocazia sedintei extraordinare, a Consiliului Local Tăuţii 
Măgherauş, convocată, de indata, de primar. 
Presedinte de sedinta este dl Bihari Iosif. 
La şedintă participă :  domnul primar ARDELEAN ANTON, secretarul Oraşului domnul 
BINDILA CALIN IOAN. 
Primar : Bună ziua.Avem si un proiect urgent, suplimentar.Dle presedinte, va rog sa 
acceptati introducerea acestuia pe ordinea de zi. 
Presedintele face prezenta. 
Sunt prezenti 14 consilieri locali dupa cum urmeaza:  
Bonti Iosif 
Bihari Iosif  
Butoi Viorel 
Gaie Nicolae Marin 
Ispăşoiu Pompiliu 
Ivaisuc Romulus Janos 
Lauran Marin Florin 
Marinescu Dumitru 
Mureșan Cosmin 
Pop Romeo Paulin 
Pop Călin Dumitru 
Rațiu Adrian 
Săsăran Ana  
Somcutean Marinica 
Lipseste Câmpan Cosmin Călin Toma 
Preşedintele supune la vot ordinea de zi. 
Vot: Unanimitate pentru.  
Secretarul supune la vot  procesul verbal al sedintei anterioare 
Vot: unanimitate pentru.  
Soseşte domnul consilier local Câmpan Cosmin Călin Toma.  
Presedintele supune la vot ordinea de zi suplimentara. 
Vot: unanimitate pentru. 
 
Proiect 1 cu privire  rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 
2016. 
Presedintele da citire proiectului de hotarare. 
Secretar: Prin decizia ANAF s-au distribuit UAT-urilor sume defalcate din TVA pentru diverse 
domenii.Acesti bani au fost alocati bugetului. Dvs. aprobati marirea bugetului cu aceste 
sume. 
Primar: Asteptam sedinta Consiliului Judetean.Daca ne vor da, sumele acelea vor fi la 
dispozitia Consiliului Local. 
Vot: unanimitate pentru. 
 



Proiect  1 suplimentar cu privire la aprobarea extinderii ariei de delegare a serviciului 
de alimentare cu apa si canalizare al orasului Tautii Magheraus catre SC Vital SA Baia 
Mare, prin incredintarea prestarii serviciului de canalizare 
Primar: Exact ca si cu apa, delegam gestiunea si preluarea canalizarii catre SC Vital 
S.A.Inspectia de la Cluj ne-a spus sa delegam urgent gestiunea catre Vital.Dupa ce Vital 
preia, vom vedea daca mai primim bani din regularizari s.a..Sistemul functioneaza, nu are 
importanta ca nu sunt toti cetatenii racordati.Exista si posibilitatea de vidanjare, dar e mai 
scump.In timp, toata lumea va fi obigata sa fie racordata.Predarea-primirea trebuie facuta, 
chiar daca se fac mici obiectiuni. 
Vot: unanimitate pentru. 
Presedintele declara sedinta inchisa. 
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