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PROCES VERBAL 

Sedinta extraordinara din 23.08.2017 

Incheiat azi 23.08.2017, cu ocazia sedintei extraordinare, de indata, a Consiliului Local 

Tăuţii Măgherauş, convocată de primar. 

Presedinte de sedinta este dl Campan Cosmin Calin Toma. 

La şedintă participă :  domnul primar Ardelean Anton, consilier primar Rodica Brad, 
referent Muresan Daniel, dna Dan Mariana. 
 
Primar: Buna ziua, am convocat sedinta extraordinara pentru rezolvarea problemelor 
urgente care v-au fost comunicate.Dvs. mi-ati transmis ca cetatenii se lamenteaza  
 
Presedintele face prezenta.  
Sunt prezenti 13 consilieri.Lipsesc: Butoi Viorel si delegatul satesc Lupse Alexandru. 
Presedintele da citire convocatorului si supune la vot ordinea de zi.  

Vot: unanimitate pentru 

Presedintele supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 
Vot: unanimitate pentru 
 

1. Proiect 1  Proiect privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reparații structuri rutiere în incinta 
liceului Traian Vuia – Orașul Tăuții Măgherăuș”. 
In septembrie vor avea loc 2 evenimente importante la Liceul Tehnologic 
Traian Vuia: in 08.09.2017, voi convoca o sedinta festiva cu ocazia vizitei 
delegatiilor din orasele infratite:Liceul din Tautii Magheraus are incheiate 
protocoale de colaborarte cu licee din orasele infratite.In 09.11.2017 vom 
vizita liceul renovat impreuna cu delegatiile.Sistematizam curtea, amenajam 
parcarea unde vor fi  amplasate 10 ghivece cu tuia.Copiii distrug spatiul verde 
si se murdaresc, de aceea am optat pentru asfalt. 
Aceasta a fost urgenta pentru care v-am convocat, pana luna viitoare, 
lucrarile trebuie finalizate. 
Vot:unanimitate pentru 

 
2. Proiect 2  privind aprobarea alocarii drepturilor băneşti  aferente  

personalului didactic din cadrul Liceului „Traian Vuia” Tautii 



Magheraus, care au solicitat decontarea cheltuielilor de deplasare 
pentru luna iunie 2017. 
Consiliul Local a adoptat o hotarare in care este mentionat ca lunar va fi 
votata alocarea de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor cu naveta 
profesorilor.Dar o vom modifica pentru a nu fi necesar sa fie adoptata lunar. 

                      Vot:unanimitate pentru 

Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

Presedinte de sedinta                                                 Secretar 

Campan Cosmin Calin Toma                                      Bindila Calin Ioan 

 

 

                                                                                       Intocmit  

                                                                                       Ster Georgeta                       

 

 

 
 


