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PROCES VERBAL
Sedinta extraordinară din 07.03.2019
Incheiat azi 07.03.2019, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Tautii
Magheraus, convocata de indata, de primar.
La sedinta participa: domnul primar Ardelean Anton si secretarul orasului, domnul
Bindila Calin Ioan.
Presedinte de sedinta este dna Sasaran Ana.
Primar: Buna ziua. Domnilor colegi a trebuit sa va convoc de urgenta pentru proiectul european
care prevede achizitionarea de autobuze. Trebuie sa suportam noi TVA-ul, deoarece nu este o
cheltuiala eligibila. Daca am aplicat, trebuie sa fim de acord cu aceasta modificare.
Presedintele face prezenta. Sunt prezenti 13 consilieri.
Presedintele supune la vot ordinea de zi.
Vot: unanimitate pentru
Secretarul supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Vot: unanimitate pentru
Primar: as dori sa popularizati: am votat sa cumparam autobuze pentru transportul local, nu avem
datorii la Urbis si mai avem un autobuz cumparat. Sa nu mai spuna cei de la Urbis ca nu e
rentabil transportul in Tautii Magheraus si ca primaria nu plateste, ca are datorii.
Au loc discutii despre calitatea serviciilor prestate de Urbis.
Primar: Va rog sa transmiteti cetatenilor ca noi am aprobat achizitionarea de autobuze, ca nu
avem datorii la Urbis si, in trecut, am mai achizitionat un autobuz, pe care l-am predat lor.
Autobuzele achizitionate vor fi folosite exclusiv pentru Tautii Magheraus.
Un criteriu de eligibilitate era sa ai regie de transport. De aceea si noi si Baia Sprie le vom preda
lor. Si-au dat acordul in acest sens.
1. Proiect privind aprobarea modificarii HCL 146 din 22.10.2018 privind aprobarea
proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Reducerea emisiilor de carbon in
orasul Tautii Magheraus bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila”
Vot: unanimitate pentru
Presedintele declara sedinta inchisa.
Presedinte de sedinta
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