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Nr.8797/23.07.2018 

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

din data de 23.07.2018 

 

       La ședință participă:Primarul orașului Tăuții-Măgherăuș, dl.Anton Ardelean și un număr de 

10 consilieri locali. Lipsesc motivat 2 consilieri: Rațiu Adrian și Ispășoiu Pompiliu. Dl. Consilier 

Marinică Somcutean a întărziat. 

Președintele de ședință este dl. consilier:Mureșan Cosmin. 

Primarul dă cuvântul președintelui de ședință care face prezența, constatând că sunt prezenți 10  

consilieri. 

Se trece la votul ordinii de zi. Președintele de ședință precizează faptul că punctul 5 de pe 

ordinea de zi a fost retras. 

Primar: Am decis sa retrag acest proiect pentru că oricum pe timpul verii această Comisie nu se 

va întruni, iar în septembrie, odată cu începerea noului an școlar, va trebui actualizată 

componența acesteia. 

Vot: unanimitate pentru. 

Se trece la votul ordinii de zi suplimentară. 

     Primarul dă citire acestor proiecte și le explică, cu mențiunea că va reveni asupra lor și la 

momentul când efectiv vor fi supuse la vot. 

Vot: unanimitate pentru (cu mențiunea că dna.Săsăran Ana nu a participat la vot). 

Se supune la vot și procesul-verbal al ultimei ședințe de Consiliu local, din data de 

02.07.2018. 

Vot: unanimitate pentru. 

     În continuare pentru bunul mers, din punct de vedere procedural, al prezentei ședințe de 

Consiliu local, Președintele de ședință propune să se discute mai întâi cererile DIVERSE.  

Sosește dl.Șomcutean Marinică. 

1. Cererea dnei.consilier Săsăran Ana, privind concesionarea unui teren aflat în 

prelungirea proprietății sale, în vederea extinderii construcției. 

Comisiile au avizat favorabil cererea și sunt de acord cu inițierea procedurilor legale. 
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     Dat fiind faptul că această cerere a stat și la baza inițierii Proiectului suplimentar de 

hotărâre nr.7, cu privire la atestarea la domeniul privat si realizarea unor operatiuni de 

dezlipire a unui teren, președintele de ședință propune ca acesta să fie supus acum la vot. 

Comisiile:aviz favorabil  

Vot: unanimitate pentru (cu mențiunea că dna.Săsăran Ana nu a participat la vot). 

2. Cerere Ciolpan Vasile, privind concesionarea prin încredințare directă  a unei 

suprafețe situată lângă casa acestuia  

Comisiile au avizat favorabil cererea și sunt de acord cu inițierea procedurilor legale 

   Dat fiind faptul că această cerere a stat și la baza inițierii Proiectului de hotărâre nr.2, privind 

aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea dezlipirii în cartea funciară a unui 

teren, proprietate a Orașului Tăuții Măgherăuș, președintele de ședință propune ca acesta să 

fie spupus acum la vot. 

 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

Se trece la votul ordinii de zi. 

1. Proiect cu cu privire la constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local 

a dlui Câmpan Cosmin Călin Toma. 

 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

 

3. Proiect privind aprobarea solicitării reiterării unui nou contract de comodat cu 

Ministerul Economiei pentru Centrul de Afaceri Nistru. 

 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

4. Proiect privind aprobarea cheltuielilor pentru proiectul „Târgul European”, proiect 

finanțat de Comisia Europeană prin programul „Europa Pentru Cetățeni”. 

 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 
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6. Proiect privind vânzarea terenurilor concesionate  în favoarea proprietarului  

constructiilor edificate- Szoke Zoltan. 

 

      Comisiile:aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru. 

 

7. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor  

constructiilor edificate- Vanci Dinuca. 

 

      Comisiile:aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru. 

 

8. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor  

constructiilor edificate- Mali Iosif și Mali Eva. 

 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

 

9. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor  

constructiilor edificate- Bud-Tămășan Gavrilă. 

 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

 

10. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor  

constructiilor edificate- Gheța Ionuț-Remus. 

 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

 

11. Proiect 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 2018  

 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

 

Ordinea de zi suplimentară 
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1. P1S - Proiect privind aprobarea completarii comisiei de validare din cadrul 

Consiliului Local al orasului Tautii Magheraus 

Primar:Am propus pe consilierii:Gaie Nicolae Marin și Zaharie Vasile, care i se vor alătura 

lui Rațiu Adrian.  

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

 

2. P2S  -  Proiect privind aprobarea de lucrari de arta si lucrari de sistematizare pe 

verticala si orizontala la Centrul Multifunctional Nistru 

Primar: Dorim să asfaltăm parcarea din față și încă câteva lucrări mărunte. 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

 

3. P3S - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana 

Durabila perioada 2016-2020, varianta actualizata 

Primar: Este vorba despre autobuzele pe care le vom achiziționa și care vor fi predate apoi la 

URBIS. 

Viceprimar: Am câștigat o etapă. Trecem la următoarea, deci trebuie actualizare. 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

 

4. P4S - Proiect de hotarare privind aprobarea  efectuării demersurilor necesare în 

vederea înscrierii  în cartea funciară a dreptului de proprietate publică al Orașului 

Tăuții Măgherăuș şi administrarea Consiliului Local asupra  terenurilor aferente 

strazii din  localitatea Băița continuare străzii 98 care face legătura cu strada 96. 

Primar: În prezent nu avem legătură între str.98 și Dealul Mare(str.96). Trebuie să le unim, să 

le aducem în domeniul public al orașului. Ulterior vom reabilita și drumul. 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

 

5. P5S - Proiect de hotarare privind aprobarea  participării unei delegații din partea 

orasului Tautii Magheraus la  festivalului vinului „Tuchovinifest”, ce va avea loc în 

perioada  3-6 august 2018 în localitatea Tuchow ( Polonia). 



5 
 

Primar: Delegația pentru Polonia, în componența stabilită la ultima ședință, va merge 

împreună cu Fanfara, cu un autocar mare. 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

 

6. P6S - Proiect de hotarare privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea 

apartenenţei la domeniul privat al Orasului Tautii Magheraus a terenului în 

suprafaţă totala  de 800 mp 

Primar: Concesiunea este dată, doar că nu s-a trecut de pe Statul Român pe Orașul Tăuții-

Măgherăuș, ca și apartenență a terenului. 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

 

8. P8S - Proiect de hotarare privind aprobarea participarii orasului Tautii 

Magheraus la constituirea ADI- Distributie Gaz MM 

Primar: Pentru Bozânta Mare sunt speranțe să intrăm cu gazul cât de curând. Scopul 

nostru este să aducem gazul și în Băița și Nistru. Pentru asta este mai bine să aderăm la 

ADI  - Distribuție Gaz. 

Șomcutean: La ce prețuri vor fi, nu mulți din Bozânta Mare o să își permită să se 

racordeze.De pe la 14-16 milioane, cum este în prezent un proiect de gaz se va ajunge la 

100 și ceva de milioane. 

Viceprimar: Sunt chestiuni pe care noi nu le putem reglementa.Atâta vreme cât e 

monopol... 

Șomcutean: Și firmele private pot face branșamente. 

 Primar: Noi intrăm în ADI, apoi vom vedea evoluția legislației și ce se va putea face. 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

 

9. P9S - Proiect de hotarare privind aprobarea amenajarii si dotarii salilor in 

vederea functionarii gradinitei cu program prelungit din Tautii Magheraus 

             Primar: Deocamdată trebuie să avem amenajările.Nu vor fi investiții mari.Vom amenaja                   

sălile de mese, Cabinetul asistentului medical. Vom chema apoi SANEPID-ul. Ulterior se va da 

o altă hotărâre, care se va comunica și către Inspectoratul Școlar Județean.  
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10.  P10S - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al 

orasului Tautii Magheraus aferenta trimestrului al doilea al anului 2018 

 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

 

 

11. P11S - Proiect de hotarare cu privire la completarea anexei la HCL nr. 59/2010 

privind stabilirea faptelor ce constituie contraventii in ceea ce priveste 

administrarea domeniului public si privat al orasului Tautii Magheraus si 

stabilirea sanctiunilor aplicabile. 

 

Primar: Am demarat acest proiect pentru că unii oameni încalcă regulile de bună 

conviețuire.Acestora trebuie să li se spună să nu blocheze drumul cu lemne, să nu 

basculeze în locuri nepermise etc pentru că acest lucru poate genera probleme în 

momentul dezăpezirilor, în caz de incendii sau a altor situații urgente. Acest proiect a 

stat în dezbatere publică timp der 30 de zile. 

Viceprimar: Au avut loc și modificări legislative, de care am ținut cont la momentul 

stabilirii acestor contravenții și sancțiuni. 

        Au loc discuții cu privire la problema câinilor vagabonzi și a celor lăsați liberi pe drumurile 

publice de către stăpâni. Primarul sfătuiește consilierii să formuleze o adresă către Primărie, prin 

care să descrie problemele întâmpinate și pentru a cere sprijinul autorităților în rezolvarea acestor 

probleme. Adresa va fi însoțită de un tabel nominal al persoanelor care susțin acest demers. 

 

Comisiile:aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru. 

 

Președintele declară ședința închisă. 

 

Președinte de ședință,                                                                       Secretar, 

Mureșan Cosmin                                                                                 Bîndilă Călin-Ioan 

                                               

                                                 Întocmit, 

                                      Băbuțiu Florina-Mădălina 
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