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Sedinta extraordinară de indata din 12.10.2016

Incheiat azi 12.10.2016, cu ocazia şedinţei extraordinare de indată a Consiliului
Local Tăuţii Măgherauş, convocată de primar.
La şedintă participă : domnul primar ARDELEAN ANTON si Secretarul Oraşului
domnul BINDILA CĂLIN IOAN.
Preşedinte de şedinţă este dl. Bonti Iosif.
Primar- d-lor colegi, dl. Secretar mi-a comunicat doleantele dumneavoastra in
ceea ce priveste orele de desfasurare a Sedintelor de Consiliu Local, fapt pentru care
supun la vot ora pentru inceperea sedintelor : ora 17 00. Cine este de acord?
Secretar- aceasta ora pote fi stabilita doar pentru sedintele ordinare. Pentru
sedintele de indata, legea prevede faptul ca puteti fi convocati in cateva ore.
Dupa discutii in plen, concluzia consilierilor : la sedintele ordinare putem fi
convocati si dimineata, insa dorim sa fim anuntati cu 5 zile inainte.
Primar- am inteles. Atunci nu ramane stabilita ca ora de incepere a sedintelor ora
17.
- Ieri a fost emis Actul Constitutiv al Asociatiei FLAG Somes Tisa si noul statut
al FLAG Somes Tisa- FLAGST, pe care il supun discutiei in cadrul acestei sedinte.
Presedinte sed. – face prezenta.
Sunt prezenti 14 consilieri. Lipseste Marinescu Dumitru.
Presedinte sedinta- da citire ordinii de zi si o supune la vot
Se voteaza cu unanimitate

Secretar – supun la vot Procesul Verbal de la sedinta anterioara.
Se voteaza cu unanimitate
Primar – in sesiunea care s-a incheiat la GAL MM am fost lideri, am obtinut drumul
de
la Bozanta Mare. Prin GAL MM.au fost atrasi 3 milioane de euro prin proiectele depuse
de localitatile care au facut parte din aceasta asociatie;
- Da citire detaliilor din statut : component( asociati), scopul si obiectivele
asociatiei, conducere si administrare, atributii, patrimoniu;
- In principiu va supun la vot aderarea la FLAGST;
- In UAT Tautii Magheraus avem o zona strategica: varsarea Lapusului in
Somes, zona umeda Bozanta Mare, avem cateva oportunitati pentru a amenaja o salba
de lacuri ( 4-5) pentru turism, pescuit si agrement, prin atragerea de fonduri europene.
Pe Somes sunt mai multe balastiere in prezent, insa am dori ca primaria, prin firma
Prima sa amenajeze doua parcele ca balastiere care sa aduca profit;
- Da exemplul unei primarii din Polonia cu plute pentru transport pentru turisti,
care ar putea fi facut si pe raul Lapus. Pe traseu sunt amenajate cherhanale si alte
locuri pentru popas.
Ispasoiu P. – ce obiective turistice avem pentru a atrage turisti ?
Primar – acest sistem de amenajare, lacul Nistru, in zonal lac Nistru transport cu
carutele, trasee turistice, pe terenul de la Nuci –Nistru se pot construi pensiuni.
Potential avem, insa suntem la inceput in ceea ce priveste turismul in zona. Am avut
recent o discutie cu reprezentantii Remin, referitor la cladirea cantinei din Nistru.
Cantina este o constructie solida pe doua etaje, poate fi modernizata pentru
evenimente si camin cultural
- Sunteti multi consilieri tineri, v-am rugat sa veniti cu idei din mediul de afaceri;
- Va propun acum o speta: daca vine un investitor strain cu un million de euro
care doreste sa investeasca in zona lac Nistru si sa fie profitabil. Ce faceti ii dati teren?
Consilieri in plen – nu dam terenul.
Primar – tinem terenul in continuare fara profit?
- Avem un proiect prin care sa construim cabanute modulare pe 1 ar de teren si
ulterior sa concesionam cabanutele pe o perioada de 49 de ani si in fiecare an
proprietarii sa plateasca redeventa la primarie. In zona avem utilitati : energie electrica,
apa. Posibilitati avem insa trebuie sa incepem cu pasi mici.
Pop Calin- as prefer varianta cu casutele concesionate, in acest fel terenul
ramane al primariei.
Ispasoiu P.- dar cladirea care a apartinut Faimarului?
Primar- cladirea nu este a noastra. Noi am castigat in instanta terenul, padurea si
luciul de apa. Cladirea a ramas proprietatea Faimarului insa nu au acces la apa.

Ispasoiu P. – sunt de parere ca trebuie acordat localinicilor pentru investitie nu
strainilor.
Pop C. – aderarea la FLAGST, presupune o contributie financiara din partea
noastra?
Primar- azi – doar aderarea la FLAFST. Avem 1200 lei capital ramas de la celalalt
GAL. vrem sa dezvoltam proiectul Luna Ses- partie de ski;
- Ulmoasa trebuie sa aiba pensiuni agro turistice. Am avut 2 emisari ai printului
Charles in acest scop, doresc sa cumpere casele localnicilor, insa localnicii sa ramana
sa locuiasca in continuare acolo si sa faca eco turism.
Presedinte sed. – supun la vot proiectul de pe ordinea de zi.
1. Aprobarea aderarii Orasului Tautii Magheraus la teritoriul FLAG Somes

Tisa constituit prin Grupul de actiune locala Pescaresc Somes Tisa ( prescurtat
Grup Local Pescaresc Somes Tisa; FLAG Somes Tisa)
Se voteaza cu unanimitate
Primar- va anunt ca saptamana care urmeaza voi pleca la Bruxelles pentru masuri de
investitii in domeniul public si privat
Se voteaza cu unanimitate

Presedinte sedinta- declar sedinta inchisa.
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