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PROCES VERBAL 

Ședința extraordinară de îndată din 19.12.2019 

 

Încheiat azi 19.12.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Tăuții           
Măgherăuș, convocată de primar. 

 

Dna. președinte de ședință Bocuț Ancuța, face prezența, și constată că, din totalul de 15               
consilieri în funcție ai Consiliului Local, sunt prezenți toți cei 15 consilieri, ulterior supunând              
la vot ordinea de zi, aceasta fiind adoptată în unanimitate. 

1. Proiect privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. 

2. Proiect privind aprobarea stabilirii unui număr maxim de 30 posturi de           
asistenti personali ai persoanelor cu handicap la nivelul Primăriei orasului Tautii           
Magheraus pentru anul 2020 şi insusirea raportului privind activitatea asistentilor          
personali în anul 2019  

3. Proiect cu privire la aprobarea planului de lucrari de interes local ce vor fi              
prestate de beneficiarii ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 și a criteriilor            
pentru acordarea ajutoarelor de urgenta pentru anul 2020 la nivelul Orasului           
Tautii-Magheraus. 

4. Proiect privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare         
Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” în vederea aprobării Contractului         
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse             
regulate pe o perioadă de 6 ani, începând cu anul 2020, ce va fi încheiat cu operatorul de                  
transport intern S.C. URBIS S.A. 

5. Proiect privind aprobarea proiectului organizarii Reţelei Scolare a unitatilor de          
învaţamânt preuniversitar din orasul Tautii Magherauş pentru anul scolar 2020-2021. 
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Dl. primar Anton Ardelean: Stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2020. Dragi             
colegi, am propus să rămână la nivelul anului 2019, cu excepția cazului în care vor fi                
modificări la codul fiscal. 

Dna. președinte de ședință: Supunem la vot Proiectul nr. 1, cine este pentru, împotrivă,              
abțineri ? Vot pentru în unanimitate! 

Dl. primar Anton Ardelean : Proiectul nr. 2, 30 de asistenți personali, cereri sunt multe,               
acordăm indemnizații, am avut 25 și am crescut la 30, iar spre mirarea mea, văd că numărul                 
tot crește.  

Dna. președinte de ședință : Supunem la vot Proiectul nr. 2, cine este pentru, împotrivă,               
abțineri? Vot pentru, în unanimitate!  

Dl. primar : Proiectul nr. 3, știți muncile pe care trebuie să le facă, avem puțini, 4-5 și                  
trebuie să le facem lucrări de igienizare, curățenie. 

Dna. președinte de ședință: Supunem la vot Proiectul nr. 3, cine este pentru, împotrivă,              
abțineri ? Vot pentru, în unanimitate! 

Dl. primar : Proiectul nr. 4, conform legii, Consiliul Local aprobă rețeaua școlară, sunt două               
aprobări, aceasta fiind pentru rețea, iar cealaltă a fost cu organizarea învățământului. Liceul             
Traian Vuia, Școala Generală Nistru, Grădinița Băița, Grădinița Bozânta Mare și rețeaua            
școlară, grădinița și creșa de lângă Liceul Traian Vuia. Nu ascund faptul că am solicitat               
agenților economici pentru învățământul dual să aibă solicitări, domnul Remus cu Autoland            
și Vlasco de la Nistru, iar la momentul potrivit dacă vor fi suficiente cereri, Inspectoratul               
Școlar a promis ca ne va aproba învățământul dual, asta însemnând să avem cel puțin o clasă                 
de a 9 –a unde să fie minimum 18 copii, însă vă spun sincer că toată lumea vrea liceu. Noi                    
vrem o școală profesională pe profil electromecanic.  

Dna. președinte de ședință: Supunem la vot Proiectul nr. 4, cine este pentru, împotrivă,              
abțineri ? Vot pentru, în unanimitate! 

Dl. primar : Proiectul nr. 5, s-a votat 1 leu de locuitor pe lună ca subvenție, fiecare localitate                  
din zona metropolitană. Să nu mai auzim și să nu se mai spună la casieriile toate că mergeți la                   
primarul din Tăuții Măgherăuș că nu ne-a plătit toate datoriile. N-avem 1 leu datorie la               
URBIS, totul e plătit la zi. Voi susține să reintroducem autobuzele de la ora 9, și ora 15, astea                   
fiind cele două probleme legate de URBIS. Probleme sunt, dar am luptat să nu desființăm               
această regie de transport local, urmează să vină și autobuzele, care vor circula doar pe rutele                
orașului Tăuții Măgherăuș, nu voi permite să văd autobuzele noastre noi în alte localități.  
 
Dl. consilier local Rațiu Adrian : Când preconizați că vor ajunge autobuzele? 
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Dl. Primar : Sunt două etape, acum se fac și niste stații, iar alt aspect ține de licitații, ține de                    
procedură.  

Dna. președinte de ședință: Supunem la vot Proiectul nr. 5, cine este pentru, împotrivă,              
abțineri ? Vot pentru, în unanimitate! 

Dna. președinte de ședință declară ședința închisă. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Bocuț Ancuța  

 

 

SECRETARUL ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ 

Bîndilă Călin 

 

 

Întocmit, 

Insp. Sima Vlad 
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