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PROCES VERBAL 

Sedinta extraordinara din 07.11.2017 

Incheiat azi 07.11.2017, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Tăuţii 

Măgherauş, convocată, de indata,  de primar. 

Presedinte de sedinta este dl Gaie Nicolae Marin. 

La şedintă participă :  domnul primar Ardelean Anton, secretarul orasului, domnul 
Bindila Calin Ioan, angajatii Primariei Orasului Tautii Magheraus si reprezentantii BRD. 
Primar: Buna ziua. Dle presedinte va rog sa aprobati introducerea pe ordinea de zi a 

unui nou proiect.Este vorba despre aprobarea sumei de 1.000 lei pentru Sarbatoarea 

Sf. Martin. 

Presedintele face prezenta.  
Sunt prezenti 12 consilieri .Lipsesc: Pop Calin Dumitru. 
Presedintele da citire convocatorului si supune la vot ordinea de zi.  

Vot: unanimitate pentru 

Presedintele  supune la vot ordinea de zi suplimentara.  

Vot: unanimitate pentru 

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

1. Proiect privind aprobarea Procesului verbal de constatare nr. 

68940/02.11.2017 precum și a destinației sumei de  237.263,39 lei 

reprezentând garanție de bună execuție la contractul de lucrări nr. 

9907/10.12.2007. 

Primar: In urma verificarii lucrarilor la sistemul de canalizare, Curtea de Conturi a 

constatat lipsa unor inele.Au gasit o diferenta de 237 mii lei, care au fost 

recuperati din garantia de buna executie a lucrarilor.122 mii lei vor fi restituiti 

ministerului si 125 mii lei raman la Primaria Tautii Magheraus pentru finalizarea si 

extinderea lucrarilor la sistemul de canalizare. 

Soseste dl. Pop Calin Dumitru. 

Vot:unanimitate pentru 
2. Proiect privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului   „Modernizare străzi Oraș Tăuții Măgherăuș Lot 2, Județul 

Maramureș”. 



Primar: Ati votat indicatorii.Acum am intabulat strazile.Au fost mici modificari 

la suprafete.Incercam sa obtinem finantare. 

Vot:unanimitate pentru 
3. Proiect privind atribuirea către Poliția Orașului Tăuții Măgherăș, ca 

sediu,  parțial sala Multifuncțională Tăuții Măgherăuș, fosta grădiniță, 

hol și grup social. 

Primar: Prin vechea hotarare se atribuia un spatiu situat in incinta fostei scoli 

din Busag.Trecerea la nivel cu calea ferata, ii impiedica sa respecte timpii de 

interventie si au refuzat.Colegii si cetatenii stau inghesuiti.Le-am propus spatii 

in Centrul Multifunctional Tautii Magheraus.La ora 9 vor veni sa le predam 

spatiul.Propunerea mea este incheierea un contract pe o durata de 3 ani la 

pretul de 1 euro/mp si plata utilitatilor.Fara acordul CL nu se poate prelungi 

contractul.Sper sa accepte si hotararea de consiliu sa fie pusa in aplicare.Va 

rog sa aprobati ca amenajarea spatiilor inchiriate conform propunerilor Politiei 

Romane si alimentarea cu energie electrica sa fie in sarcina noastra. 

Vot:unanimitate pentru 
4. Proiect privind aprobarea sumei de 1.000 lei pentru Sarbatoarea Sf. 

Martin. 
Primar: Este vorba de cheltuieli cu ceai, turta dulce si lampioane. 
Vot:unanimitate pentru 
 
Presedintele declara sedinta inchisa. 
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