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             Incheiat azi, 29.11.2018, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Tautii 
Magheraus, convocată de primar. 
             La sedinta participa: domnul primar Ardelean Anton si secretarul Orasului 
domnul Bindila Calin Ioan. 
Presedinte de sedinta este dl. Pop Calin Dumitru. 
Primarul prezinta programul evenimentelor care vor avea loc in Tautii Magheraus cu 
prilejul aniversarii Centenarului Marii Uniri, evenimente la care participa si consilierii 
locali. 
Primar: Este un moment aniversar, fara  chestiuni politice. Cu aceasta ocazie, am fost 
rugat sa va inmanez cate o diploma de onoare din partea seniorilor PSD.  
Presedintele face prezenta. Sunt prezenti 12 consilieri. Lipseste dl Ratiu Adrian. 

Secretarul supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 

Vot: unanimitate pentru 

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

Presedintele supune la vot ordinea de zi suplimentara.  

Vot: unanimitate pentru 

 
1. Proiect cu privire la aprobarea  cheltuielilor necesare pentru sarbatorirea 

Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, precum și pentru 
achizitionarea pachetelor cadou ce se vor acorda cu ocazia sarbatorilor de 
iarna 2018. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

2. Proiect privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii 
prin incredintare directa catre S.C TĂUŢII IUGA S.R.L,  a terenului in 
suprafaţă de 1.131mp, situat in Tautii Magheraus, identificat prin nr. 
cadastral 58251 din CF 58251, aflat in proprietatea privata a orasului,  in 
vederea extinderii constructiilor. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

3. Proiect privind insusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de 
oportunitate, a caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie pentru vanzarea 



prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a orasului in 
vederea realizarii unui obiectiv industrial. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

4. Proiect cu privire la constatarea incetarii contractului de concesiune nr. 
317/12.06.2012  la cererea concesionarului Muresan Ancuta. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

5. Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia  
„Amenajare Parcare pe strada 73 in orasul Tautii-Magheraus”. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

6. Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia 
„Amenajare de teren in vederea amenajarii unui loc de joaca pe strada 73, 
Baița, orasul Tautii Magheraus”. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

7. Proiect privind aprobarea alocarii drepturilor banesti aferente personalului 
didactic din cadrul Liceului „TraianVuia” Tautii Magheraus, care au solicitat 
decontarea cheltuielilor de deplasare pentru luna octombrie 2018 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 
PROIECTE SUPLIMENTARE 

 
1. Proiect privind insusirea unei documentatii cadastrale și atestarea apartenentei 

la domeniul privat al Orasului Tautii Magheraus a terenului în suprafata totala  de 
800 mp, inscris in CF. 52.090 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 

 

2. Proiect privind insusirea unei documentatii cadastrale si atestarea apartenentei 
la domeniul privat al Orasului Tautii Magheraus a terenului în suprafata totala  de 
925 mp, inscris in CF. 57305 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 

 

3. Proiect privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investitii ”Modernizare strazi Oras Tautii Magheraus 
Lot 1”. 



Primar: Guvernul ne-a aprobat o suma de bani pentru aceasta investitie, insa la 
licitatie suma a fost mai mica. Am solicitat ca din diferenta de bani sa facem alte 
lucrari si Guvernul a aprobat.  
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

4. Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investitii ”Amenajare teren de sport in cartierul Bozanta Mare, orasul 
Tautii Magheraus” 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

5. Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investitii „Amenajare structure fatada Hostel Cuart” 
Primar: E vorba de toata fatada cladirii, care e supusa intemperiilor. De 
asemenea, dorim sa dam utilitate terasei. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

6. Proiect privind aprobarea efectuarilor demersurilor necesare pentru 
inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Orasului Tautii 
Magheraus asupra terenurilor aferente unor strazi si drumuri agricole. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

7. Proiect privind rectificarea bugetului local al Orasului Tautii Magheraus pe 
anul 2018. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

8. Proiectprivindaprobareaproiectului organizarii Reţelei Scolare a unitatilor 
de învaţamânt preuniversitar din orasul Tautii Magherauş pentru anul 
scolar 2019-2020. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 

              
DIVERSE 

1. Cerere  nr. 13.391- S.C. Top Truck S.R.L. 

Comisia 1 - aviz favorabil     

Vot: unanimitate pentru 
 

2. Cerere 13.631- S.C. MCL PROCONCEPT S.R.L. 

 Comisia 1 - aviz favorabil     

Vot: unanimitate pentru 



 
Somcutean: Ce se intampla cu locul de joaca de pe Romoc? 
Primar: Urmatorul loc de joaca acolo va fi, vizavi de Pop Adrian. 
Somcutean: S-ar putea amenaja parcarea din locul unde a fost I.M.I.? 
Primar: Directia Regionala Drumuri si Poduri Cluj a spus ca nu are bani sa o 
amenajeze, iar investitorii americani doreau sa mai faca un pod acolo. Vom 
vedea ce putem face si o vom amenaja. 
Vom amenaja inca un loc de joaca in Magheraus, zona aeroport si vom 
reconditiona terenurile de joaca din Bozanta si Merisor. 
Va rog sa consemnati aceste urgente in procesul verbal al sedintei. 

 Presedintele declara sedinta inchisa. 
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