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             Incheiat azi 28.05.2019, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Tautii 

Magheraus, convocata de primar. 

             La sedinta participa: domnul primar Ardelean Anton si secretarul orasului, 

domnul Bindila Calin Ioan. 

Presedinte de sedinta este dna Sasaran Ana. 

Primar: Dragi colegi alegerile sunt alegeri. Trebuie sa avem responsabilitate, sa fim 

demni sa mergem mai departe. S-ar putea sa fiti convocati intr-o sedinta extraordinara 

in legatura cu Urbis. Maine vor veni membrii comisiei tehnice pentru achizitia 

autobuzelor. Avem in jur de 600-700 de beneficiari de subventii la transport. Noi am 

solicitat Urbis sa efectueze transportul persoanelor care lucreaza la fabricile de pe raza 

UATO Tautii Magheraus, ei continua sa ne spuna ca ruta, nu este una rentabila. 

Traseul e lung, dar pentru distante egale, noi platim mai mult. De exemplu costul unui 

bilet pana la Firiza este 2,5 lei, iar pana in Baita este 6,5 lei. Le-am cerut ca atunci cand 

autobuzele intra pe raza Municiupiului Baia Mare, de prin zona ARAL, sa ne scada km, 

sa schimbe numarul autobuzului pe tabela electronica. Ei insista sa platim 

compensatiile. Noi nu dorim. Daca asa se pune problema, avem transportatori care pot 

prelua cursele, in caz ca Urbis nu vrea sa cedeze. Am modernizat statiile de autobuz, 

le-am asfaltat, dezapezim iarna, le-am dat un autobuz, acum urmeaza altele…Noi nu 

suntem datori. 

Viceprimar: Juridic, nu exista asa ceva. Daca le-am fi datori, ne-ar putea actiona in 

instanta. Ei vor sa anulam actul aditional care prevede ca nu se vor acorda compensatii. 

Primar: Le vom demonstra ca traseul este rentabil. Joi va fi o sedinta la ADI MM. 

Ulterior, vom face o sedinta extraordinara. Daca doriti, noi platim compensatiile, dar nu 

mai facem investitii. Ne-au majorat tarifele cum au vrut, au scos curse etc. Trebuie sa 

fim uniti. Au loc alte discutii in legatura cu subiectul in cauza. 

Primar: Vom face o sedinta extraordinara si vom hotari. Nu vom da bani la Urbis fara 

justificare. Pentru acelasi numar de km, pentru noi tariful e dublu. Ar putea sa transporte 

angajatii fabricilor, dar nu sunt in stare. Pentru Aramis au creat facilitati, pentru noi, nu, 

desi detinem  capital. Trebuie sa luptam si sa transmitem aceste aspecte cetatenilor. 

In continuare, primarul prezinta proiectele suplimentare. 

Presedintele face prezenta. Sunt prezenti 12 consilieri si delegatul satesc. Lipseste dl. 

Pop Calin Dumitru. 



Presedintele supune la vot ordinea de zi.  

Vot: unanimitate pentru 

Presedintele supune la vot ordinea de zi suplimentara.  

Vot: unanimitate pentru 

Secretarul supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 

Vot: unanimitate pentru 

 
1. Proiect privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea 

manifestarilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Eroilor 2019. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

2. Proiect privind aprobarea  programului şi a cheltuielilor necesare pentru 
organizarea manifestarilor prilejuite   de Sărbătoarea Orașului Tăuții-
Măgherăuș 2019. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

3. Proiect privind aprobare PUZ UAC. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

4. 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 aprilie 2019.  

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

5. Proiect cu privire la aprobarea  efectuării demersurilor necesare în vederea 
alipirii unor terenuri proprietate a Orașului Tăuții Măgherăuș. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

6. Proiect cu privire la aprobarea  efectuării demersurilor necesare în vederea 
dezlipirii unui teren proprietate a Orașului Tăuții Măgherăuș. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 



7. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate- Pocol Beniamin li Pocol Dora-Oana. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

8. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate- Revesz Vasile. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

9. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate – Iuga Radu-Augustin și Iuga Daniela-Carmen. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

10. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate- Bergfelder Denisa. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

11. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate- Ciocoi Dănuț-Petrișor. 

Comisiile- aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru 

 

12. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate- Alba Radu-Ioan. Și Alba Irina-Viorica. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

13. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate- Buduc Florin-Ioan. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

14. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate- Torja Dorel-Leontin și Torja Marcela. 

Comisiile- aviz favorabil 



Vot: unanimitate pentru 

 

15. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate-Verkes Cristian-Valerian și Sabo Maria prin mandatar 
Vanci Maria. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

16. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate- Sabo Ionel și Sabo Mariana-Crinuța prin mandatar 
Vanci Maria. 

Comisiile- aviz favorabil 

     Vot: unanimitate pentru 

 

17. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate- Zăiceanu Constantin și Zăiceanu Livia. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

18. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate- Alba Radu-Ioan și Alba Irina-Viorica. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

19. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate- Szabo Csaba Aladar și Szabo Andrea Ioana. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

20. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate – Olvedi Tibor Lorant. 

Comisiile- aviz favorabil 

     Vot: unanimitate pentru 

 

21. Proiect privind vânzarea terenului concesionat  în favoarea proprietarilor 
constructiilor edificate- Leleți Tiberiu. 

Comisiile- aviz favorabil 

     Vot: unanimitate pentru 



 

22. Proiect privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de 
oportunitate, a caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie pentru vânzarea 
prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a orasului. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 
23. Proiect privind asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public. 

(Legea 544). 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

24. Proiect cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea 

primei înscrieri în cartea funciară a dreptului de proprietate privată a orașului 

Tăuții Măgherăuș asupra unui teren în suprafață de 436 mp. 

Comisiile- aviz favorabil 

     Vot: unanimitate pentru 
 
25. Proiect privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de 

oportunitate, a caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie pentru vânzarea 

prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a orasului. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

Diverse 

 

1. Solicitare teren Urda Gavrila 

Comisia 1 acorda aviz favorabil si propune demararea procedurilor legale in 

vederea vanzarii terenului la licitatie publica. 

            Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

  Presedinte de sedinta                                                                        Secretar 

           Sasaran Ana                                                                         Bindila Calin Ioan 

 

 

                                                                                                                     Intocmit  

                                                                                                                Ster Georgeta               

 

 



 

 

 

 


