
 

 

ROMANIA 

JUDETUL MARAMURES 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI 

TAUTII MAGHERAUS 

 

Nr.7050/20.07.2017 

PROCES VERBAL 

Sedinta ordinară din 20.07.2017 

 

 

             Incheiat azi 20.07.2017, cu ocazia şedinţei ordinare 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. Campan Cosmin Calin Toma. 

 

      Primar: Buna ziua, inainte de a incepe as dori sa va consult in legatura cu sedinta din 

august.Nu vom avea sedinta ordinara, dar in caz de urgente vom avea sedinte  

extraordinare.Lista de proiecte suplimentare pe care o supun atentiei Dvs. : 1. Alipire teren; 2. 

Modificare anexa la HCL cu impozite si taxe- Institutia Prefectului s-a autosesizat  pentru ca s-

au facut discriminari. Taxele pentru gaz si apa trebuie aduse la acelasi nivel pentru toti, 

persoane fizice si juridice;3. coeficienti salarii personal primarie si indemnizatii consilieri locali;4. 

Aprobare caiet de sarcini; 5. Aprobare indicatori tehnico economici Centru Multifiunctional 

Nistru- Ministerul Economiei ni l-a dat in comodat.Prelungim contractul anual pana cand 

guvernul va adopta o hotarare in acest sens.Cream 57 locuri de cazare. Amenajam si dotam  

cladirea pentru a-i da utilitate publica.Noi il putem folosi pentru a caza participantii la delegatii 

sau sa oferim elevilor premianti o vacanta de o saptamana.Ministerul a aprobat transformarea 

cladirii in Centru Multifunctional.Daca nu ne vor da cladirea, ne vor restitui contravaloarea 

lucrarilor. 

Dorim sa achizitionam: dispensar  Baita, cantina, cabana si cladirile din incinta. Cladirea de pe 

11 iunie nu ne intereseaza pentru ca atunci cand am dorit sa-l cumparam, nu au vrut sa ni-l 

vanda.Mai avet propuneri? 

Bonti: Fosta sala de festivitati. 

Primar: E demolata. 

Butoi:Popicaria 

Primar:Nu mai exista. 

 

 



 

 

Presedintele face prezenta 

Sunt prezenti 12 consilieri si delegatul satesc.Lipsesc Ispasoiu Pompiliu si Pop Calin 

Dumitru. 

Presedintele supune la vot ordinea de zi.  
Vot: unanimitate pentru 

Presedintele supune la vot ordinea de zi  suplimentara.  

Vot: unanimitate pentru 

Secretarul supune la vot procesul verbal ale sedintei anterioare. 

Vot: unanimitate pentru 

 

 

1. Proiect  privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe anul 
2017. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 

2. Proiect cu privire la aprobarea executiei bugetului local al orasului Tautii 
Magheraus aferenta semestrului  I al anului 2017 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

3. Proiect privind aprobarea participării unei delegații a orașului Tăuții Măgherăuș la 
Martfu, la întâlnirea orașelor înfrățite. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Propunerea mea in ceea ce priveste componenta delegatiei este urmatoarea:Marinescu 
Dumitru, Muresan Cosmin, Lupse Alexandru, Pop Romeo Paulin, Bonti Iosif, Bihari Iosif 
si Somcutean Marinica, plus 25 persoane de la Fanfara Stibina. 
Vot: unanimitate pentru 

 
4. Proiect privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitii “ Gradinita cu program prelungit cu 6 grupe,  Tautii 
Magheraus, judetul Maramures”. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

5. Proiect cu privire la aprobarea alipirii unor numere cadastrale și atribuirea de 
număr cadastral. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Primar:Este vorba de terenul concesionat la BO&RA Trans, situat in incinta, nu de cel 
de pe langa gard. 
Vot: unanimitate pentru 
 

 
6. Proiect privind aprobarea cheltuielilor pentru proiectul „Împreună promovăm 

toleranța și combatem euroscepticiemul”, proiect finanțat de Comisia Europeană 
prin programul „Europa pentru cetățeni”. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Ati inteles? Noi aprobam cheltuielile, dupa aceea banii ne vor fi rambursati. 
Vot: unanimitate pentru 



 

 

 
7. Proiect privind aprobarea modificării actului constitutiv al SC PRIMA SRL. 

Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
Primar: Nu au fost depuse candidaturi pentru Consiliul de administratie al SC Prima 

srl.Optam pentru administrator unic.O doamna si-a manifestat dorinta in acest sens.Va fi 

prezenta in sedinta viitoare.Sc Prima srl o va angaja cu contract managerial, dar daca 

nu va da dovada de profesionalism, se va retrage. 

8. Proiect privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru orașul 
Tăuții Măgherăuș. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 

 
9. Proiect privind aprobarea dezlipirii și atribuirii de număr cadastral unor terenuri 

aferente străzii nr. 69. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 

 
10. Proiect privind aprobarea dezlipirii și atribuirii de număr cadastral unor terenuri 

aferente străzii nr. 69. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 

 
11. Proiect privind aprobarea dezlipirii și atribuirii de număr cadastral unor terenuri 

aferente străzii nr. 69. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 

 
12. Proiect privind aprobarea dezlipirii și atribuirii de număr cadastral unor terenuri 

aferente străzii nr. 69. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 

 
13. Proiect privind aprobarea dezlipirii și atribuirii de număr cadastral unor terenuri 

aferente străzii nr. 69. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 

 
14. Proiect privind aprobarea dezlipirii și atribuirii de număr cadastral unor terenuri 

aferente străzii nr. 69. 
Comisiile: Aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru 
 

1. Proiect suplimentar privind  aprobarea alipirii unor terenuri din proprietatea 

privată a orașului Tăuții Măgherăuș. 

Vot: unanimitate pentru 

2. Proiect suplimentar privind modificarea anexei I la HCL nr.182/16.12.2016  

privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017.  



 

 

Vot: unanimitate pentru 

3. Proiect suplimentar privind aprobarea coeficientilor de salarizare 

corespunzatori gradatiei 0 pentru functiile publice de executie si de conducere 

si a functiilor contractuale de executie si de conducere din aparatul de 

specialitate al Primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş. 

Vot: unanimitate pentru 

4. Proiect suplimentarprivind însusirea raportului de evaluare, aprobarea 

studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie pentru 

vânzarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a orasului în 

vederea realizarii unui obiectiv industrial. 

Vot: unanimitate pentru 
5. Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Reabilitare centru de afaceri multieducațional Nistru 
Vot: unanimitate pentru 
Diverse 

1. Cerere Asociatia Kafer Club Baia Mare 
Comisia 1: aviz favorabil 
Primar: M-au informat ca si-au gasit alta locatie. 

2 Cerere Parohia Sf. Arhangheli Mihail și Gavril Tauții de Jos. 

Comisia 1: Fiind prima capela realizata, propunem realizarea, in parte, a lucrarilor 

propuse. 

Vot: unanimitate pentru 

3 Cerere Şomcutean Livian concesionare/vânzare teren. 

Comisia 1: Stim ca acolo exista o situatie conflictuala.Propun ca in urmatoarea sedinta 

ordinara, Compartimentul Urbanism sa prezinte un raport de specialitate si sa ne 

deplasam in teren. 

Primar:In CF apare ca fond forestier.Solicitati, in scris, raportul de specialitate. 

Butoi: Acolo trebuie luata o decizie in favoarea comunitatii. 

 

4 Cerere SC NOVA APOTEKA SRL închiriere spaţiu Nistru. 

           Vot:unanimitate pentru 

5 Cererea BRD amplasare ATM (bancomat). 

Vot:unanimitate pentru 

6 Cerere Adiss 

Primarul:Terenul din spate de la Adiss, pana la drumul care s-a facut este de 3 

ha.Cererea lor este pentru 1 ha pentru ateliere de confectii metalice si acces din 

drum.trebuie sa facem dezmembrarea si sa initiem procedura legala pentru licitatia 

publica. 

Vot:unanimitate pentru 

7 Cerere InfoMM/Glasul Maramuresului 

Primar: Nu e rentabil sa faci un contract si platesti, fara a publica nimic.Cand vom avea 

ceva de publicat, le vom comunica. 

8 Cerere Sima Maria. 

Cladirea trebuie reamenajata.In acest moment nu corespunde. 



 

 

9 Adresa d-lui  Frandos Cosmin Adrian de renunțare a dreptului de proprietate 

pentru 2 terenuri. 

Secretar: E legal, dar trebuie sa aduca extras CF. 

10 Aprobare regulament de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru 

situații de urgență Tăuții Măgherăuș. 

Viceprimar: La nivel de UAT trebuie sa avem acest serviciu.Propun aprobarea de 

principiu.In ceea ce priveste dotarile, fiecare UAT ofera ceea ce poate. 

11 Invitația  orașului Bălan pentru participarea a 12 elevi la o tabara în cadrul unui 

proiect national Erasmusplus. 

Au nevoie de aprobarea noastra.Toate cheltuielile sunt acoperite din bugetul proiectului. 

 
Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

Presedinte de sedinta                                                                        Secretar 

Campan Cosmin Calin  Toma                                                         Bindila Calin Ioan 

 

 

                                                                                       

                                                                                            Intocmit  

                                                                                       Ster Georgeta                      

 
 

  

 


