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PROCES VERBAL

Ședința extraordinară din 03.03.2020

Încheiat  azi  03.03.2020,  cu  ocazia  ședinței  extraordinare  a  Consiliului  Local  Tăuții
Măgherăuș, convocată de primar.

Dl. președinte de ședință Gherasim Călin Ioan, face prezența, și constată că, din totalul de
15  consilieri  în  funcție  ai  Consiliului  Local,  sunt  prezenți  14  consilieri,  lipsind  domnul
consilier  Șomcutean  Marinică,  supunând  la  vot  ordinea  de  zi,  aceasta  fiind  adoptată  în
unanimitate.

1. Proiect  privind   rectificarea  bugetului  local  al  oraşului  Tăuţii  Măgherăuş  pe  anul
2020.

2. Proiect privind aprobarea expertizării blocului nr. 4 din localitatea Nistru.

3. Proiect privind aprobarea expertizării Școlii Generale din localitatea Bușag

Dl. primar Anton Ardelean: Referitor la proiectul nr. 1 privind rectificarea bugetară, s-au
primit ceva sume de bani de la Consiliul Județean Maramureș, ca formă de sprijin pentru
cofinanțarea proiectelor, mai exact 500.000 lei, noi având un total de 6 milioane care trebuie
constituiți ca și cofinanțare. Sunt de făcut plăți la lucrările care deje s-au realizat, prioritizarea
acordării  sumelor  o face Consiliul  Județean,  eu nu am stat  și  am solicitat  inclusiv ajutor
guvernamental. E nevoie de bani și pentru reabilitarea drumurilor comunale.

Dl.  consilier  local  Călin  Pop:  Ce  înseamnă  pentru  noi  lucru  ăsta,  avem  un  grafic  de
finanțare, nu vom putea duce la bun sfârșit anumite proiecte?

Dl.  primar Anton Ardelean:  Pentru noi  înseamnă  că  primarul  trebuie  să  se  mobilizeze
exemplar, să vină la Consiliu Local cu rectificări bugetare, să facă rost de bani de unde știe,
pentru că proiectele nu se pot opri. Ne zbatem să aducem fonduri europene, să nu stăm cu
mână întinsă, dar măcar să fim ajutați pentru cofinanțarea proiectelor. Un proiect european
semnat la ADR-Nord Vest,  aduce automat obligația  de a avea cota parte din finanțare.  E
riscant, dar ne luptăm, stați liniștiți. Vom garanta cu ceva, că nu suntem chiar așa de săraci și
o să plătim. 

Dl. președinte de Călin Gherasim supune la vot Proiectul nr. 1, acesta fiind adoptat cu
unanimitate de voturi.
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Dl. primar Anton Ardelean:  Proiectul nr. 2, expertizarea blocului nr. 4 de la Nistru. Îmi
pare  rău  că  nu  e  domnul  Șomcutean  aici.  Este  vorba  de  construcții  aflate  în  stare  de
degradare,  situația  nu  suportă  amânare  și  trebuie  rezolvată,  nu  ne  putem juca  cu  viețile
oamenilor.  Fie că situația impune evacuare, ori se pot repara, trebuie să rezolvăm această
problemă.  Trebuie  făcută  o expertizare,  unde un specialist  să  se  pronunțe,  iar  ulterior  în
funcție de asta Consiliul Local să decidă ce e de făcut. Nu ascund să vă spun că eu m-am
gândit, să amenajăm mai multe locuințe de tip modular, ori un bloc de locuințe pe terenul
închiriat de la Remin, ori să fie turnată o șarpantă pe construcția existentă. Există mai multe
variante,  dar  rezultatul  și  soluția  corectă  o  să  ne-o  spună  expertiza  specialistului  în
construcții.

Dl. președinte de Călin Gherasim supune la vot Proiectul nr. 2, acesta fiind adoptat cu
unanimitate de voturi.

Dl. primar Anton Ardelean:  Situația  este  similară  și  în  cazul  școlii  din Bușag, unde se
impune expertizarea clădirii pentru a vedea care sunt lucrările ce se impun a fi executate.

Dl. președinte de Călin Gherasim  supune la vot Proiectul  nr. 3, acesta fiind adoptat cu
unanimitate de voturi.

Dl. 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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