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Nr.10238/30.08.2018 

 

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

din data de 30.08.2018 

 

     La ședință participă:Primarul orașului Tăuții-Măgherăuș, dl.Anton Ardelean și Secretarul 

orașului, dl.Bîndilă Călin Ioan. 

     După inaugurarea Centrului Multieducațional Nistru, ședința are loc în incinta acestuia. 

Primar: Bună ziua! Vă rog să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi a două noi proiecte 

suplimentare: 

1. Regulamentul-cadru privind stabilirea criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de 

majorare salarială pentru funcționarii publici care lucrează pe proiecte europene. 

Avem 3 proiecte în implementare pentru care vom primi 3,5 mil euro.Dacă se aprobă și celelalte 

proiecte depuse, suma se ridică la 5-6 mil euro.Salariul majorat al funcționarilor publici care 

lucrează pe proiecte europene, nu poate să depășească indemnizația de bază a Viceprimarului.De 

aceea a fost nevoie de acest Regulament-cadru. 

2. Înscriere în CF a dreptului de proprietate publică și privată a orașului Tăuții-Măgherăuș a 

unor străzi. 

Primarul explică situația din teren. 

Președintele de ședință face prezența. Sunt prezenți 10 consilieri și delegatul sătesc. Lipsesc: Pop 

Călin Dumitru și Rațiu Adrian. 

Președintele supune la vot ordinea de zi. 

Vot: Unanimitate pentru. 

Președintele supune la vot ordinea de zi suplimentară. 

Vot: Unanimitate pentru. 

Secretarul supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare. 

Vot: Unanimitate pentru. 
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1. Proiect privind aprobarea  privind aprobarea  programului şi a cheltuielilor 

necesare pentru organizarea manifestarilor prilejuite de evenimentul ”Tărgul 

European”. 

Comisiile: aviz favorabil. 

            Vot: Unanimitate pentru. 

2. Proiect privind vânzarea terenurilor concesionate  în favoarea proprietarului  

constructiilor edificate- Leschian Ioan și Leschian Irina. 

Comisiile: aviz favorabil. 

            Vot: Unanimitate pentru. 

3. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor  

constructiilor edificate- Boiciuc Laura Luminița. 

Comisiile: aviz favorabil. 

            Vot: Unanimitate pentru. 

4. Proiect privind   aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spațiul  cu 

destinatie   locuinţa socială situat in loc. Nistru, str. 105, nr. 4, ap. 2 – Polgar Nicolae 

Florin. 

Comisiile: aviz favorabil. 

            Vot: Unanimitate pentru. 

5. Privind  aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spațiul  cu destinatie   

locuinţa socială  

situat in loc. Nistru, str. 105, nr. 26, ap 1 – Riszt Vasile. 

Comisiile: aviz favorabil. 

            Vot: Unanimitate pentru. 

6. Proiect privind aprobarea  efectuării demersurilor necesare în vederea dezlipirii în 

cartea funciară a unui teren, proprietate a Orașului Tăuții Măgherăuș. 

Comisiile: aviz favorabil. 

            Vot: Unanimitate pentru. 

7. Proiect cu privire la aprobarea actualizării limitei de intravilan în vederea 

actualizării Planului Urbanistic General al  oraşului Tăuţii-Măgherăuş. 

Comisiile: aviz favorabil. 

            Vot: Unanimitate pentru. 

8. Proiect privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate privind realizarea 

extinderii concesiunii serviciilor de distribuție a gazelor naturale în orașul Tăuții 

Măgherăuș, cartierele Băița și Bozânta Mare. 

 

Primar:Am primit aprobare de la Delgaz să facem studiu de fezabilitate pentru extinderea rețelei 

de gaz în Bozânta Mare și Băița.  

Comisiile: aviz favorabil. 
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Vot: Unanimitate pentru. 

 

Proiect 1 suplimentar - privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara 

organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială 

pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile la 

nivelul orașului Tăuții-Măgherăuș. 

Comisiile: aviz favorabil. 

            Vot: Unanimitate pentru. 

Proiect 2 suplimentar - privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea 

înscrierii in CF a dreptului de proprietate publica si privata a Orasului Tautii Magheraus 

si administrarea Consiliului Local asupra terenurilor aferente strazilor din Localitatea 

Busag- continuarea strazii 123 si localitatea Tautii Magheraus- continuare a str. 23. 

Comisiile: aviz favorabil. 

            Vot: Unanimitate pentru. 

Diverse 

1. Cerere Muresan Reghina 

Comisiile: Să se prezinte la licitație, cand vor fi parcele libere. 

 

2. Cerere Barbos Cristian Daniel 

Comisiile isi dau acordul de principiu, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea 

initierii procedurii licitatiei. 

            Vot: Unanimitate pentru. 

3. Cerere Asociatia pentru echilibru, nonconformism si sensibilitate 

Vot: Unanimitate pentru. 

 

4. Cerere Cirț Mircea 

 

Cred ca ar trebui sa-l chemam in urmatoare ședința. Primarul explica situația din teren. 

Primar: Il chemam si ii propunem sa investeasca in drumul nou, iar noi vom fi de acord 

cu initierea procedurilor pentru vanzarea terenului. Sunteți de acord să îl invităm la 

următoarea ședință? 

Vot: Unanimitate pentru. 

Primar: Să îi transmiteți vă rog că, CL a fost de acord să fie invitat și conform procedurii, 

va fi anunțat cu 5 zile înainte de data acesteia. 

 

5. Cerere Lazăr Florin 
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6. La propunerea Comisiilor, Președintele supune la vot inițierea procedurilor legale 

prealabile. 

           Vot: Unanimitate pentru. 

7. Cerere Pop Teodor 

Comisiile: Domnul are datorii la bugetul local. 

Șomcutean:Majoritatea datoriilor sunt din amenzi.Pentru un amărât de cal, care valorează 700 

lei, l-au amendat cu 3.000 lei.  

Dl.Șomcutean explică situația dlui.Pop Teodor. 

Primar: Am negociat cu el plata eșalonată a datoriilor. I-am spus că putea să conteste amenzile în 

instanță. S-a angajat să plătească, însă acum nu mai lucrează. 

Viceprimar: Propun amânarea aprobării cererii, până când dl. Pop Teodor se va apropia de 0 cu 

achitarea datoriilor. Îi vom da însă adeverință pentru prelungirea contractului cu Electrica. Una 

din condițiile stabilite în Regulamentul CL, este ca beneficiarii contractelor de închiriere-spațiu 

cu destinație de locuință socială să nu aibă datorii la bugetul local. 

           Vot: Unanimitate pentru. 

8. Plan de măsuri pentru prevenirea și combaterea pestei porcine 

Secretarul înmânează câte o copie fiecărui consilier. 

Viceprimar: Am făcut un pliant care va ajunge în fiecare localitate. 

Primar: Când auziți de un porc bolnav, să vă autosesizați, indiferent că este din gospodăriile 

oamenilor sau din pădure. 

 

Președinte de ședință,                                                                    Secretar, 

  Mureșan Cosmin                                                                  Bîndilă Călin-Ioan  

 

                                                        Întocmit, 

                                                     Șter Georgeta 

 

 


