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JUDEȚUL MARAMUREȘ
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ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Nr. 16.167/04.12.2019

PROCES VERBAL
Ședința extraordinară de îndată din 04.12.2019

Încheiat azi 04.12.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Tăuții
Măgherăuș, convocată de primar.

Dl. primar Anton Ardelean : Dragi colegi v-am convocat în ședința de astăzi pentru a
rezolva de urgență două probleme, e vorba de creditul pe care vrem să-l luam pentru a plăti la
Bozânta lucrarea care ați aprobat-o, dar trebuie încă o hotărâre de confirmare a îndatorării cu
500 de mii și sunt mai multe, ați vazut, de fapt ați votat odată, și mai am una suplimentară
doamna președinte, organigrama cu secretara primarului, când este cu studii superioare, când
e cu studii medii, și atunci nu putem îngrădi la cei cu studii superioare să candideze. N-avem
secretară, vin și nu prea vin, e greu acolo, și atunci să remodificăm organigrama cum a fost și
cu studii superioare, ca sa poată candida. Deci astea trei, doamna președinte are cuvântul.
Dna. președinte de ședință Bocuț Ancuța, face prezența, și constată că, din totalul de 15
consilieri în funcție ai Consiliului Local, sunt prezenți 14 consilieri, lipsind motivat
consilierul local Marinescu Dumitru.
Dna. președinte de ședință : În conformitate cu prevederiile dispoziției primarului nr.
316/03.12.2019 conform articolelor 133 alin. 1 și articol 134 din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ sunteți convocați de îndată în ședință extraordinară din 04.12.2019 de la
ora 7 în sala de consiliu a Primăriei Tăuții Măgherăuș cu următoarea ordine de zi :
1. Proiect cu privire la aprobarea unei scrisori de garanție bancară în favoarea Delgaz
Grid S.A. Târgu Mureș, pentru lucrările de extindere a rețelei de distribuție gaze
naturale în localitatea Bozânta Mare.
2. Proiect privind aprobarea contractării de la Banca Comercială Română a unui
împrumut în valoare de 500.000 lei.
3. Suplimentarele cu modificarea organigramei.
Supunem la vot ordinea de zi, cine este pentru ? Împotrivă, abțineri? Vot pentru, în
unanimitate! Proiectul numărul 1, îl mai citesc sau putem să-l supunem la vot?
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Dl. primar : Deci ce ați mai votat, doar știți, ați mai votat dar trebuie reînnoit în fiecare lună,
criteriile bancare, cei 500 de mii de lei care i-am acordat pentru extinderea rețelei de gaz la
Bozânta Mare, să intrăm odată în normalitate acolo. Ăsta e proiectul 1, și 2, cei 500 dacă îi
aprobăm, deci și la bancă, ca să aibă garanție că dacă Doamne ferește nu o să avem de unde
să dăm banii, că niciodată nu se știe. Deci avem odată aprobat, dar trebuie în fiecare lună,
dacă e luna asta, acuma nu-i bună hotărârea veche.
Dna. președinte de ședință : Supunem la vot Proiectul nr. 1, cine este pentru, împotrivă,
abțineri? Vot pentru, în unanimitate! Supunem la vot Proiectul nr. 2, cine este pentru?
Dl. consilier local Pop Călin: Numai puțin vă rog, noi ne împrumutăm lunar, sau ce ați zis,
că nu am înțeles.
Dl. primar : Domnu economist, acest Consiliu a aprobat odată extinderea rețelei de gaz, fiind
că a fost dată în altă lună, trebuie să reînnoim.
Dl. consilier local Pop Călin: Noi când am aprobat atunci nu am aprobat niciun credit
Dl. primar : Ba da, 500 de mii.
Dl. Pop Călin : Nu, nu a fost.
Dl. primar : Vă aduc să vedeți.
Dl. Pop Călin : Noi în ce situație suntem, ce grad de îndatorare avem cu Primăria, am
aprobat gazul, curentul, nu am aprobat credite.
Dl. primar : Stați puțin, l-am discutat numai în ședință creditul? Haideți să fim corecți, nu vă
inflamați. Domnule economist, s-a discutat creditul în ședința de consiliu.
Dl. Pop Călin : Bun, dar nu s-a votat, dumneavoastră ați zis că revotăm, nu revotăm, e prima
oară când votăm creditul.
Dl. primar : Creditul, dar extinderea ați mai votat-o odată ?
Dl. Pop Calin : Trebuia să fi spus că facem extinderea cu credit.
Dl. primar : Domnule economist, eu lucrez și noaptea, eu vin de la deszăpeziri, poate că
aveți dreptate, că m-am grăbit ca să plecați dumneavoastră, pentru celeritate, dar atunci
discutăm punctual fiecare proiect, sunteți de acord ?
Dl. Pop Calin : Vă rog de la financiar contabil să știm care e situația cu gradul de îndatorare
a Primăriei.
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Dl. primar : Gradul de îndatorare, eu sunt ordonatorul principal de credite, care financiar,
aici structura e altfel decât la universitate. Gradul de îndatorare al Primăriei este sub cel
aprobat legal, deci sub 30%, și chiar mă bucur că ați întrebat asta. Dar, eu m-am grăbit
pentru dumneavoastră, să nu stați că e ora 7, de asta m-am grăbit. Dar dacă vreți, haideți să
facem ședințele după lege, să le facem dimineața, normal, toată lumea vine la ședință, că
legea vă protejează.
Dl. Pop Călin : Eu nu știam de niciun credit.
Dl. primar : Domnilor, eu știu că am mai discutat odată, dacă nu știți ceva spuneți-mi că nu
v-am spus de credit.
Dl. Pop Calin : Ceilalți consilieri, știați de credit?
Dl. primar : Spuneți daca nu știați, eu știu că am discutat în ședință odată.
Dl. secretar Călin Bîndilă : Contractul cu Delgaz presupune o participare de 3%, care este
asigurată prin acest credit, pentru a se putea da drumul la scrisoarea de garanție bancară, ca
Delgazul să vină să se apuce de lucru.
Dl. primar : Noi în această investiție vom primi și bani, contribuția lui Delgaz, să știți că
după noua legislație putem primi bani și de la ei acuma. Să nu credeți că SRM-ul și toată
extinderea de la Bozânta costă 500 de mii de lei. Deci e în regulă, nu vreau să mai existe
discuții.
Dl. consilier local Pompiliu Ispășoiu : Totuși nu există în primărie bani, din taxele și
impozitele care se colectează?
Dl. primar : Impozitele de la cetățeni, sunt colectate la nivelul la care, 90%, cu un nivel de
preț, la o valoare pe care o știți, iar de la persoane juridice la fel. Dar, avem 7 proiecte
europene în derulare, la care trebuie să cofinanțăm. Toate investițiile care sunt făcute și le-ați
aprobat trebuie plătite. Presiunea este mare, este final de an, noi avem bani până la luna 11-a,
dar avem nevoie să se înceapă că de aia ați votat la școală și la biserică, pentru că gazul este o
rețea care trebuie să funcționeze, iar dacă nu sunt consumatori pe rețea nu îți dă drumu,
trebuie să găsim consumatori dispersați, din domeniul public și privat, astea fiind condiții
tehnice. Iar după ce se pornesc la instituțiile publice, cetățenii din fața casei să se lege fiecare,
la niciun privat Primăria și Consiliul Local nu leagă gazul. Inelul de la Bozânta e central și de
acolo se răsfiră, merge pe străzi.
Dl. primar : Alte întrebări ?
Dl. Pop Călin : De ce Banca Comercială, e cea mai bună ofertă?
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Dl. primar : Nu-i creditul mare, iertați-mă, 500 de mii e zero, dar o birocrație, și nu are rost
să vă mai spun, roborul, toate băncile au dobânda mai mare, aici e cea mai mică și suntem
clientul lor, avem un credit în derulare de mult la ei, suntem serioși, lună de lună plătim rată.
Consilier local: Creditele vechi pe ce perioadă se întind?
Dl. primar : 20 de ani au fost, le-am luat pe perioadă lungă, dar plătim lună de lună, gradul
de îndatorare să-l ținem, și e dobânda mică.
Dna. președinte de ședință : Supunem la vot proiectul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri
? Vot pentru în unanimitate!
Primarul retrage proiectul suplimentar înscris pe ordinea de zi.
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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