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PROCES VERBAL 

Sedinta extraordinara din 11.01.2017 

Incheiat azi 11.01.2017 cu ocazia sedintei extraordinare, a Consiliului Local Tăuţii 
Măgherauş, convocată de primar. 
Presedinte de sedinta este dl Bihari Iosif. 
La şedintă participă :  domnul primar ARDELEAN ANTON. 
Primar: Fata de convocatorul initial au mai aparut 2 proiecte.Dle presedinte va rog sa-mi 
permiteti sa retrag de pe ordinea de zi proiectul nr. 3. Il vom aproba in alta sedinta, deoarece 
mai intai trebuie aprobata propunerea de dezlipire a parcelelor ce vor fi concesionate.Propun 
introducerea pe ordinea de zi a proiectului mentionat si a celui cu privire la relocarea sediului 
Politiei orasului Tautii Magheraus. 
Am transmis o somatie dnei chestor Marincas, ca spatiul este insuficient in Primaria Tautii 
Magheraus; stau cate 3 functionari la o masa. Am facut birouri la mansarda. Comisiile 
trebuie sa aiba o sala de sedinte, oamenii nu mai trebuie sa stea inghesuiti pe coridoare.Nu 
e vorba de bani aici. Primaria nu ia nici un leu. E vorba de spatiu, in conditiile in care 
Consiliul Local le-a dat teren in centrul orasului.Dna Marincas va trimite pe cineva de la 
logistica, care se va deplasa la Busag cu dl.Rogoz.Fosta scoala din Busag a fost prima 
optiune. Au proiect, personal m-am dus la minister si mi-au spus ca se va face(postul de 
politie). Sunt  2 UAT-uri- Tautii Magheraus is Cicarlau, cu multe fabrici, peste 20 mii ha teren, 
11 sate si nu se face post de politie? Dna chestor m-a intrebat daca doresc sa-i duca la Baia 
Mare. I-am spus ca nu. Acestea sunt motivele pentru care doresc introducerea proiectului pe 
ordinea de zi.Trebuie sa muncim in conditii civilizate. 
Ispasoiu: Le trebuie 2-3 spatii. 
Primar: Au loc suficient acolo. 
Presedintele face prezenta. 
 Sunt prezenti 15 Consilieri Locali si un delegat satesc dupa cum urmeaza:  
Bonti Iosif 
Bihari Iosif  
Butoi Viorel 
Câmpan Cosmin Călin Toma 
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 
Lupse Alexandru 
Preşedintele supune la vot ordinea de zi cu retragerea proectului nr. 3 
Vot: Unanimitate pentru.  
Presedintele supune la vot introdecerea pe ordinea de zi a proiectelor 3 si 4. 
Vot:unanimitate pentru 



Preşedintele supune la vot  procesul verbal al sedintei anterioare. 

Proiect 1 Cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anul 2016 

a sectiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local 
Vot:unanimitate pentru 
 
Proiect 2 Cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului orasului Tautii 
Magheraus pe anul 2016 
Vot:unanimitate pentru 

 
Proiect 3 privind aprobarea propunerilor de dezlipire a unor terenuri din proprietatea 
privată a oraşului Tăuţii Măgherăuş si deschiderea de coli funciare în vederea 
concesionării prin licitaţie publică pentru construirea de locuinţe  
Vot:unanimitate pentru 
 
Proiect 4 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru folosirea  unor 
spaţii din incinta fostei scoli din Busag, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor 
Vot:unanimitate pentru 
 
Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

Presedinte de sedinta                                                 Secretar 

Bihari Iosif                                                              Bindila Calin Ioan 
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