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

din data de 06.12.2019 

 

La ședință participă: Primarul orașului Tăuții-Măgherăuș, dl.Anton Ardelean, Secretarul          
orașului, dl.Bîndilă Călin Ioan și un număr de 13 consilieri locali din totalul celor 15 consilieri                
validați. Lipsesc: Câmpan Cosmin și Marinescu Dumitru. 

Participă și o parte a Comisiei de analiză a dosarelor depuse în vederea atribuirii în folosință cu                 
titlu gratuit a celor 43 de parcele de tineri disponibile la nivel de UATO Tăuții-Măgheraus, în                
persoana numitelor: Șunea Letiția, Pozan Cristina, Pop Romana, Băbuțiu Florina. 

Primar: Pentru început, vreau sa vă spun și eu câteva cuvinte, înainte ca dna.Președinte să preia                
cuvântul. Am făcut, așa cum v-am promis, acea examinare; cele 5 colege sunt aici, adică 4, că                 
cealaltă fată este în concediu medical, sarcină cu risc. Sunt 43 de cereri admise, din totalul de 65                  
de dosare depuse. Vorbim aici doar de cei care au rămas pe ultima sută de metri. Respingerile, nu                  
are rost să vi le spunem acum. Acele persoane vor fi anunțate. Acum vorbim doar de cererile                 
admise. Fetele sunt aici, vă vor răspunde la întrebări, cu privire la toate criteriile de selecție,                
criterii care completează legea 15/2003. Dacă treburile merg bine, și eu așa o văd, după ce vom                 
lua pe rând fiecare dintre cele 43 de dosare, vom scoate la final un număr de 43 de hotărâri, adică                    
fiecare parcelă va trebui să aibă hotărârea ei.Numărul parcelei nu veți putea să îl votați astăzi,                
pentru că numărul va fi tras la sorț de către ei, să nu zică ca am dat numărul cu dedicație. Pe cei                      
43 îi vom convoca aici, public, facem 43 de bilețele, iar fiecare își va alege numărul de parcelă,                  
așa cum acestea au fost numerotate când s-a făcut PUD-ul pe acea zonă, de către topografi.Apoi                
se va da hotărârea individuală, în care se va specifica CF-ul, nr.cad și numărul parcelei. Apoi,                
acea parcelă i-o va trasa topograful când va merge în teren. Eu cred că acest mod de organizare                  
este cel mai bun. Dacă vor exista discuții, vă rog să le ridicați la fiecare cerere, iar fetele sunt                   
abilitate să vă răspundă - sunt aici de la Biroul Juridic, Social, Registrul agricol și Topograful                
Primăriei.Toate sunt implicate și vor știi să ne răspundă la orice fel de întrebare. 

Șomcutean: Trebuie să știm și respinșii și motivul pentru care au fost respinși. 

Primar:Îi veți știi. Îi luăm pe toți pe rând. 
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Secretar: Pentru celeritatea ședinței propun să începem cu proiectul suplimentar. Am primit de la              
Ministerul de Finanțe 10.000 lei – defalcare TVA din bursele sociale. Avem un proiect de               
hotărâre ca să facem modificarea bugetară. 

Primar:Sunt bani pe care ni-i dă Guvernul. Burse sociale, criteriile pentru acordarea lor le-ați mai               
votat.Acum au venit banii, nu ai ce să te atingi de ei, au destinație specială, pentru bursele                 
speciale la copii cu necazuri. Pentru a putea intra în bugetul local trebuie data hotărâre, iar mai                 
apoi vor fi repartizați corespunzător. Dau cuvântul Președintelui de ședință. 

Președintele de ședință face prezența. 

Sunt 12 consilieri prezenți din cei 15 validați. 

Președintele de ședință citește convocatorul și supune la vot ordinea de zi – cele două proiecte. 

Vot:unanimitate pentru; 

Președintele de ședință supune la vot proiectul nr.2 – rectificarea bugetară. 

Vot:unanimitate pentru (12 consilieri prezenți) 

Primar:Dau cuvântul dnei.jurist, Florina Băbuțiu, pentru a prezenta fiecare dosar în parte. Propun             
să înceapă cu respinșii, pentru că e mai ușor, iar apoi să continue cu validările. 

Florina Băbuțiu: Primele 4 invalidări se datorează faptului că solicitanții nu au domiciliul pe raza               
orașului Tăuții-Măgherăuș. 

1. Opriș Valentin-Gavrilă – domiciliul în comuna.Călinești; 
2. Mic Răzvan-Ioan – domiciliul în Baia Mare, str.Grănicerilor; 
3. Volosciuc Brigitte – Helga - domiciliul în Baia Mare, str.Rozelor; 
4. Bîrse Bianca-Bianca -  domiciliul în Baia Mare, str.Ioan Slavici; 

Următorul dosar este incomplet, deoarece solicitanta nu a depus acte de studii și nici nu au fost                 
depuse declarațiile de la socrii, referitoare la terenul deținut de către aceștia – Solicitanta: Hrihor               
Florentina-Monica. 

Al 5-lea dosar – Lăcătuș Daniela-Maria – a fost respins deoarece soțul acesteia deține un               
apartament pe str.2, iar una dintre condițiile Regulamentului era ca nici cel care cere și nici soția                 
să nu dețină locuințe pe numele acestora. 

Aici avem și un caz mai special. Doamna este căsătorită sub regimul separației de bunuri. Asta                
înseamnă că fiecare soț râmâne singurul proprietar pe bunurile pe care le dobândește în timpul               
căsătoriei și pentru obținerea cărora poate dovedi că a contribuit doar el. Oricum am decis               
respingerea acestui dosar deoarece, cum aceste parcele se dau pentru tineri, în special căsătoriți,              
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pentru a-și clădi prima locuință, cum aceștia au deja o locuință pe str.2, unde au de altfel ambii                  
soți domiciliu au practic o locuință a familiei, indiferent care dintre ei este cel care o deține. 

Pentru următoarele 2 dosare – solicitanți: Pop Adina-Suzana și Onț Matilda-Ioana, s-a decis             
respingerea acestora deoarece solicitantele nu au putut prezenta adeverințe de la locul de muncă;              
ambele sunt studente la Cluj, nu lucrează. În Regulament se cerea depunerea și a unor adeverințe                
de venit. 

Șomcutean: Dar sunt localnice de la noi? Pe ce stradă stau? 

Florina Băbuțiu: Daaa.Sunt din Nistru. 

Șomcutean: Doamna jurist, problema e alta.Nu putem zice că dacă e studentă nu o să poată face                 
o casă, că poate o ajută părinții și va avea de unde. 

Florina Băbuțiu: Am cerut în Regulament, ca și condiție, să prezinte o adeverință de venit, pentru                
a avea și noi dovada minimă că au ceva venituri pentru a putea începe construcția unei case în                  
termenul de 1 an - cât prevede legea. Altfel li se retrage dreptul de folosință și tot nu am realizat                    
nimic.De exemplu, la dosarul drei.Onț, a depus mama adeverință de venit, lucrează la             
Weidmuller, tata e pensionar pe caz de boală, dar tot nu se respectă condițiile din Regulament… 

Bonti Iosif: De exemplu, respectiva fetiță e necăsătorită (Onț Matilda). Sunt mulți și căsătoriți,              
automat au prioritate… 

Florina Băbuțiu: La cei căsătoriți am pus condiția ca nu neapărat cel care cere teren să aibă loc de                   
muncă, e suficient ca numai soțul/soția să fie angajat. Sunt multe situații când soția stă acasă cu                 
copiii, iar soțul lucrează în străinătate. 

Următorul dosar: Petran Alexandra – am decis respingerea acestui dosar deoarece cele două             
surori ale doamnei au primit deja teren cu titlu gratuit prin HCL nr.66 și nr.67/2004, iar                
Regulamentul spune că nu se mai poate da teren dacă cineva din familie a mai primit deja teren. 

Solicitantă:Lupaș Diana-Raluca – mama solicitantei, Prune Natalia-Laura, a dobândit teren cu           
titlu gratuit în anul 2004, însă a renunțat la acesta, solicitarea sa fiind concretizată prin HCL                
nr.76/2019. Dacă a avut și a renunțat… 

Acum urmează câteva dosare respinse deoarece părinții sau socrii solicitanților nu se încadrează             
în limita suprafețelor de teren stabilite de către Legea nr.15/2003 și de către HG de punere în                 
aplicare. 

Solicitant: Sabo Tudor - părinții dețin teren intravilan în Băița, mai mult decât limita admisă în                
zonele urbane. 
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Solicitant Cristian Petre Dorin – socrii acestuia dețin în orașul Seini mai mult teren. 

Urmează doi frați, Tuța Marian-Augustin și Tuța Adrian-Traian, ai căror părinți dețin peste             
30 de arii de teren în Bușag – zonă urbană. 

Solicitant: Pop Bogdan-Mihai – părinții dețin mai mult teren. 

Solicitant: Nodiș Cristina-Florina - părinții dețin mai mult teren. 

Solicitant: Boitor Ștefania.  

Băbuțiu Florina: O condiție impusă de către lege și inclusă și în Regulament era ca părinții                
solicitanților să nu dețină teren mai mult decât limita admisă, dar nici să nu fi deținut în ultimii                  
10 ani asemenea terenuri. Aici am depus la dosar dovada de unde reiese faptul că solicitanta și                 
mama sa, au deținut până în anul 2015, în cote de ½ , un teren intravilan în Nistru, pe care l-au                     
vândut. 

Solicitant:Zete Izabella-Maria – socrii acesteia dețin pe str.57 mai mult teren decât este permis              
în zona urbană. 

Solicitant: Pomian Denisia-Răzvana – are domiciliul pe str.24 nr.131, unde locuiește și cu             
soacra acesteia, care deține mai mult teren decât limita admisă. 

Solicitant: Crișan Alina-Maria – mama acesteia, Crișan Adriana, a primit în anul 2004 o              
parcelă cu titlu gratuit, pe care este amplasată deja o construcție, care urmează a fi recepționată. 

Si ultimul dosar respins: Pop Mihai Alexandru – doi frați ai acestuia au primit deja teren cu                 
titlu gratuit. 

Băbuțiu Florina: Așadar, am avut 21 de dosare respinse, din totalul celor 65 de dosare depuse.                
Râmân 44 de dosare, iar disponibile sunt doar 43 de loturi. 

Ajunge și consilierul, Zaharie Vasile. 

Băbuțiu Florina: Practic, ultima persoană admisă în principiu, deși a avut dosarul complet, a fost               
eliminată la punctaj; are cel mai mic număr de puncte. Este vorba despre dl.Toma Ioan-Daniel,               
necăsătorit, cu studii medii, lucrează în străinătate. Am evaluat toate criteriile de departajare,             
pentru care se pot acorda puncte, dar acesta a putut primi doar 1,5 pct. 

Secretar: Vreau să vă comunic faptul că, în continuare, mai ales prin Compartimentul juridic,              
vom urmări ca cei care vor primi parcele să își îndeplinească obligațiile de a începe construcția                
unei locuințe în termenul de 1 an de la atribuirea folosinței. 

Primar: Loturile de tineri sunt cele mai bune locuri. Cunoașteți că atunci când am venit cu                
proiectul, fruntea locurilor a fost dată tinerilor, cele 120 de locuri. Au orientare spre soare               
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majoritatea timpului, au priveliște... Un loc amenajat foarte frumos. Nu ar avea nici un motiv să                
nu construiască. Cine nu o va face, va pierde parcela; Consiliul va retrage dreptul. 

Șomcutean: Probleme cu faptul că nu au construit există și în celelalte locuri de concesiuni.               
Trebuie somați să construiască, altfel să li se ia dreptul. 

Primar: S-a lucrat și pe celelalte PUD-uri, doar că acolo e mai dificilă munca, sunt multe parcele,                 
mai ales cele de 450 mp, de pe Coasta Bușagului; avem probleme acolo și cu situl arheologic.                 
Oamenii au fost somați, unii nu s-au conformat și au fost deja reziliați, altii au încă Certificate de                  
Urbanism în termenul de valabilitate. Dacă nu se va construi, vom mai continua cu rezilierile.               
PUD I, II, III au fost deja reziliate. Suntem ok, problema e cu PUD IV, că acolo sunt multe                   
parcele. 

Șomcutean: Chiar în PUD II sunt ceva probleme, am văzut parcele curățate, aranjate, dar              
neconstruite. 

Primar: Vor construi, au toate condițiile: asflat, gaz, apă, până într-un loc, nu au motiv să nu o                  
facă. Ar fi rea-voință. Să trecem acum la locurile de tineri validate și după fiecare dosar, doamna                 
președinte să îl supună la vot, trebuie date 43 de hotărâri… 

Băbuțiu Florina: Acum trebuie practic să aprobăm lista celor admisi, a celor 43, iar abia ulterior,                
după ce aceștia vor trage la sorț numărul parcelei, vom da hotărâri individuale pentru fiecare               
persoană, cu nume, date, CF, nr.topo etc. 

Primar: Nu doamna Florina, dvs. ați făcut o confuzie, acum îi validăm pe fiecare, prin această                
hotărâre de consiliu. Îi validăm ca și nume, adică cine vor fi cei care vor primi parcelele. 

Băbuțiu Florina: Daaa, îi validăm ca și nume și ca și număr de ordine în tabel, conform ordinii                  
descrescătoare a punctajului obținut. 

Primar: Îi validăm ca și viitori deținători de parcele, iar numărul de parcele va fi tras la sorț                  
ulterior. Dvs (către consilieri) nu trebuie să fiți prezenți când vor extrage numărul de parcelă. 

Consilierii din sală: Azi validăm cine sunt cei care vor primi parcelele, cei care au dreptul la o                  
parcelă. 

1. Lar Iasmina-Alina – primul dosar admis, cu cel mai mare punctaj. Este căsătorită, are              
doi copii, dintre care unul cu handicap, locuiește într-o casă cu mai multe familii, practic               
este tolerată în spațiu. 

Șomcutean: Despre cine este vorba? Este vorba despre casa aia construită ilegal? 

Consilieri: Este vorba despre familia care stă acolo… 
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Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot: unanimitate pentru. 

2. Roman Ovidiu-Ioan – domiciliul în Ulmoasa, căsătorit, cu un copil, este tolerat în spațiu              
de către familia soției. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot: unanimitate pentru 

3. Fux Gabriela – domiciliul în Nistru, căsătorită, lucrează, are un copil în întreținere,             
tolerată în spațiu cu familia. 

Șomcutean: Dna jurist, referitor la această familie, Fux, care au acel băiat handicapat, vedeți că               
baiatului ăluia îi rămâne casa, mai au o altă casă, plus că 3 construcții sunt făcute ilegal. Nu e                   
normal… 

Pozan Cristina: Locuiesc într-o parte a casei, proprietatea personală a unchiului, Fux            
Ferdinand…Conform Regulamentului se impunea ca doar părinții sau socrii să nu aibă teren… 

Șomcutean: Dna. Pozan, nu mă învățați că știu. Se lăfăie în mașini de 7-8.000 de euro acei domni                  
și le trebuie și teren. Să se dea la familii necăjite, domnule.. 

Secretar: Ceea ce descrieți este o situație de fapt, noi trebuie să ne bazăm și pe o situație de drept,                    
ceea ce s-a cerut la dosar și ce au depus ei. Dacă se va ajunge pe masa unui judecător cu o                     
asemena speță, acesta va ține cont de acte, nu de povești. 

Șomcutean: Acest tânăr, proaspăt căsătorit, îl trimite pe unchi la cerșit, pe tren, prin fața               
Primăriei, prin Baia Mare și îi aduce bani cu găleata. Așa e dle.Primar. 

Pozan: Aceste aspecte nu fac obiectul Regulamentului. 

Primar: Dacă Comisia nu a găsit proprietăți pe acest tânăr, soțul dnei. care cere parcelă, nu ne                 
putem baza pe faptul că într-un viitor, mai mult sau mai puțin probail va primi ceva de la familia                   
sa. 

Șomcutean: Vă rog să dispuneți să se meargă pe teren să se verifice. 

Primar: Unde sunt aceste construcții? 

Bonti Iosif: Sunt șoproane. 
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Șomcutean: Acolo lângă el! Nu sunt șoproane pentru lemn, sunt case, vor să facă mansarde               
deasupra. Sunt făcute pe piloni. E din lemn, partea de jos e cuzinet…Copilul acesta a făcut                
clădirea. 

Primar: Și unde stă acum acest copil? 

Pozan: Stă în casa bunicului lui. 

Șomcutean: În jumătate casa stă el. Are o construcție care se va finaliza cât mai repede, pe                 
terenul Statului. Putem trece cu vederea așa ceva?! Ca și la Lar?!…Haideți să terminăm odată cu                
hoțiile astea! 

Primar: La cine vă referiți cu hoții? 

Șomcutean: Cine face ilegal. 

Primar: Ei? 

Șomcutean: Ei și funcționari din Primărie. 

Primar: La ce ilegalități vă referiți? 

Șomcutean: Să dea adeverințe, număr de casă, pentru buletin, pentru toate. 

Președintele de ședință: Vă rog să va calmați și să supunem la vot acest dosar. 

Pop Călin: Cum am putea proceda acum când ni s-a pus în vedere o astfel de situație de fapt? 

Primar: Luați în considerare ce este în dosar. 

Șomcutean: Eu zic să amânați acest dosar până se lămurește treaba. 

Bihari Iosif: Are ceva pe numele lui? Îndeplinește condițiile? 

Președinte de ședință: Vă rog să vorbiți pe rând…Eu zic să supunem la vot, să vedem cine este                  
pentru. 

Primar: Dacă nu are în prezent nimic pe numele lui, ce se va întampla în viitor e doar                  
probabilitate. Eu îl știu pe acest băiat, vorbește urât, mi-a adresat și mie injurii, dar acestea sunt                 
aspecte care nu privesc această procedură. Este tânăr, căsătorit, copii, chiar îl ajută această              
situație. 

Șomcutean: Această familie doar cu furatul se ocupă. Dl consilier, de ce nu mergeți să vedeți ce                 
e pe acolo?! (către Rațiu Adrian). Pentru acest dosar ar trebui să meargă o Comisie la fața                 
locului, să se vadă ce e acolo… 
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Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Șomcutean: Este o chestiune făcută așa fin… 

Vot: 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Șomcutean M.) și 1 abținere (Pop Călin). 

4. Mare Ghiță-Ștefan – locuiește cu părinții în Bozânta Mare, lucrează la ATP, necăsătorit,             
tatăl are probleme de sănătate. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

5. Rezmiveș Andrei-Ovidiu – locuiește cu soția, copii și tatăl în Nistru, într-un apartament             
cu 2 camere. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

6. Lar Ramona Florentina – căsătorită, cu doi copii, tolerată în casa socrilor. 

Șomcutean: Era vorba că doar o persoană dintr-o familie va primi. 

Băbuțiu Florina: În Regulament am specificat că nu pot dobândi cei ai căror membri de familie                
au dobândit anterior parcele cu titlu gratuit, nu că vor dobândi. Practic, doamna Ramona, cu dna.                
de pe locul 1, Lar Iasmina, sunt cumnate, dar ar urma să dobândească teren, de acum înainte, nu                  
au avut și în trecut. 

Șomcutean: Păi doar unul dna.jurist; acum iar faceți legea cum doriți? 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:12 voturi pentru și 1 abținere (Șomcutean M.) 

7. Godja Loredana – mamă cu un copil în întreținere, trăiește în concubinaj, lucrează. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

8. Rusu Naomi-Liana – căsătorită, mamă a 4 copii, locuiește în chirie cu soțul și copiii. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 
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9. Farcas Anamaria Ancuța – persoană cu handicap, are pensie, locuiește cu părinții la             
Nistru. Nu are adeverință de venit, doar cuponul de pensie. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

10. Mihăila Emanuela Alina – necăsătorită, studii superioare, locuiește cu mama. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

11. Lingurar Claudiu – are studii medii, lucrează, a fost un copil luat în plasament, care               
acum continuă să locuiască cu familia respectivă, fam.Ciurca, pe care îi ajută și la              
cheltuielile casnice. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

12. Godja Maria Zamfira -  e din Nistru, căsătorită, 2 copii, lucrează. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

13. Petrule Daniel – necăsătorit, locuiește într-un bloc din Nistru, str.102 nr.88, cu părinții și              
fratele, lucrează, studii superioare. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

14. Cufoian Brigitta – căsătorită, cu un copil, are studii superioare, lucrează, e din Nistru. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

15. Hulean Lorena Alisa – e din Nistru, are studii superioare, lucrează, locuiește cu tatăl și               
fratele, e necăsătorită. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 
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16. Jucan Emil – căsătorit, cu 3 copii, locuiește într-o parte a casei părinților, lucrează. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

17. Anghelin Roxana – necăsătorită, studii, locuiește cu părinții.  

Șomcutean: Despre cine este vorba? Dna.Pozan trebuie să știe. 

Pozan: Are domiciliul recent stabilit pe str.58. Dar stă și în Baia Mare, cu părinții. 

Șomcutean: Prima dată ar trebui să ne orientăm spre a da teren celor care sunt de aici, din moși                   
strămoși și apoi ce rămâne să dăm și celorlalți. 

Pozan: În anchetă am scris care este situația locativă a fiecăruia, deși figurează toți cu domiciliul                
pe orașul Tăuții-Măgherăuș. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

18. Hoban Florin-Vasile – este căsătorit, cu copii, lucrează în străinătate. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

19. Hoban Ciprian-Vlăduț – căsătorit, cu copii, lucrează în străinătate. 

Șomcutean: Sunt din aceeași familie. Era vorba că se dă doar la unul din familie, nu la doi. 

Bonti Iosif: Mai înainte am avut discuția să nu fi avut în trecut; ăștia nu au avut, o sa aibă. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:12 voturi pentru, 1 abținere (Șomcutean M.) 

20. Ghișa Călin-Gheorghiță – căsătorit, fără copii, are studii medii, lucrează. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

21. Csizar-Horincar Cristina-Maria – căsătorită, fără copii, studii superioare, lucrează la          
Weidmuller. 
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Șomcutean: Ce suprafață de teren au părinții? 

Băbuțiu Florina: Locuiesc în Bozânta Mare și au 30 și ceva de arii. 

Șomcutean: Și până la ce suprafață este permis? 

Băbuțiu Florina: Bozânta Mare, fiind sat aparținător orașului, în mediu rural, limita care nu poate               
fi depășită este de 50 de arii. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:12 voturi pentru, 1 abținere (Șomcutean M.) 

22. Hossu Adrian-Florin – are domiciliul pe str.43, este necăsătorit, cu un copil, are studii              
superioare, lucrează în Poliție.  

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

23. Macioca Delia-Maria – căsătorită, fără copii, lucrează. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

24. Varga Constantin – locuiește pe str.24, tolerat în spațiu cu mai multe familii,             
necăsătorit, absolvent de liceu, lucrează ca și șofer de tir. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

25. Pomean Monica – este din Nistru, căsătorită, cu un copil mic, stă în casă și cu părinții și                  
are indemnizație de creștere copil; soțul ei lucrează. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

26. Amurăriței Bogdan-Paul – este din Nistru str.105, necăsătorit, lucrează în străinătate. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

11 
 



27. Șimori Viorica - căsătorită, cu doi copii, are domiciliul în Bușag. Ea nu lucrează, dar               
lucrează soțul. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

28.  Bordean Raul – necăsătorit, studii superioare, locuiește în Băița str.75, cu chirie. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

29. Omota Sorin-Ionuț – locuiește pe str.24, cu mama, necăsătorit, are societatea sa. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

Șomcutean:Am o întrebare. De exemplu, dacă o persoană vine în Tăuți și își stabilește aici               
domiciliul, nu trebuie văzut cât teren au părinții?! 

Băbuțiu Florina: Am verificat și părinții și socrii tuturor solicitanților. Pentru care aveau             
domiciliul pe Tăuți a fost mult mai simplu, deoarece noi avem aici baze de date cu toți, la                  
contabilitate și la registrul agricol. Pentru ceilalți, cu domiciliile în altă parte, le-am solicitat              
ulterior, să ne depună, pe lângă declarația de la dosar (pe care au dat-o și și-au asumat că nu dețin                    
teren) și un înscris doveditor al terenurilor (de la contabilitate sau de la registrul agricol) pe care                 
le dețin sau nu, în localitatea lor de domiciliu. 

Șomcutean: Spuneți-mi la dosarul de mai înainte ce are. 

Băbuțiu Florina: La Bordean Raul? Cum părinții acestuia au domiciliul în loc.Târnăveni, ne-a             
adus de acolo un certificat de atestare fiscală și adeverință de la registrul agricol de unde rezultă                 
că părinții au în proprietate doar teren agricol. Practic, și în lege și în Regulament se cere să se                   
depună doar o declarație pe proprie răspundere, dată de către părinți și socrii, prin care să își                 
asume suprafața de teren pe care efectiv o dețin. Nu se vorbește nicăieri de necesitatea ca acea                 
declarație să aibă formă autentică, de aceea, pentru a fi mult mai sigure, am cerut și dovezi de la                   
Primăriile de domiciliu. 

30. Kovacs Noemi – căsătorită, un copil, este cosmeticiana, are PFA. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 
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31. Macovei Silviu-Mihai – căsătorit, fără copii, locuiește într-o parte a casei unei mătuși,              
lucrează la PRIMA. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

32. Crainic Ioana – necăsătorită, studii superioare, lucrează. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

33. Ciocoi Florin – necăsătorit, studii medii, locuiește cu părinții. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

34. Nedelea Dan – necăsătorit, studii medii,locuiește cu părinții, frații și bunicul. 

Șomcutean: Totuși, familia ce suprafață de teren are? 

Băbuțiu Florina: 9,7 arii. 

Pozan: Nu e pe ei terenul, ci pe bunicul. 

Șomcutean: Au ditamai vila de sute de mp. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

35. Lăcătuș Robert – necăsătorit, studii medii, locuiește în Nistru cu mama sa, lucrează. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

36. Angheluș Adrian – necăsătorit, studii profesionale, locuiește cu părinții și cu bunicii. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 
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37. Dan Ioan Daniel – căsătorit, cu un copil, studii liceale. Nu lucrează, nu a prezentat               
adeverință de venit, dar soția lucrează, contractul fiindu-i în prezent suspendat, pentru            
creștere copil. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

38. Rațu Ioan-Octavian -  divorțat, fără copii, studii profesionale, lucrează în străinătate. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

39. Molnar Ionuț-Lucian – din Nistru, str.106 nr.3, necăsătorit, studii profesionale, lucrează           
în străinătate. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

40. Ghișe Geta – str.24 nr.203, necăsătorită, studii profesionale, lucrează la Weidmuller. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

41. Dan Bogdana-Bianca – este din Nistru, necăsătorită, studii profesionale. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

 

42. Pop Denisa-Nicoleta – căsătorită, cu un copil, locuiește cu chirie pe str.24, lucrează la              
Weidmuller. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 

43. Pașca Radu – este orfan, are studii medii, stă în chirie, lucrează. 

Președintele de ședință supune la vot acest dosar. 

Vot:unanimitate pentru. 
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Dl. consilier Pop Călin dorește să se știe situația cererilor admise pe fiecare dintre cele 7 cartiere                 
ale orașului. 

Situația se prezintă astfel: 

Tăuții-Măgherăuș – 20 dosare admise 

Baita – 3 dosare admise 

Busag – 1 dosar admis 

Merisor  - 0 dosare admise 

Ulmoasa – 1 dosar admis 

Bozânta Mare – 2 dosare admise 

Nistru – 16 dosare admise 

Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                      Secretar, 

    Bocuț Ancuța-Ioana                                                                                Bîndilă Călin-Ioan 

  

                                                                                                            Întocmit, 

                                                                                              Băbuţiu Florina-Mădălina 
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