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PROCES VERBAL
Ședința ordinară din 27.02.2020

Încheiat  azi  27.02.2020,  cu  ocazia  ședinței  ordinare  a  Consiliului  Local  Tăuții
Măgherăuș, convocată de primar.

Dna. președinte de ședință Bocuț Ancuța,  face prezența, și constată că, din totalul de 15
consilieri  în  funcție  ai  Consiliului  Local,  sunt  prezenți  toți  cei  15  consilieri,  totodată
supunând la vot ordinea de zi, aceasta fiind adoptată în unanimitate.
 1. Proiect  cu  privire  la  aprobarea   Programul  anual  pentru  acordarea  de  finantare
nerambursabila din bugetul general al orasului Tautii Magheraus pe anul 2020 conform HCL
nr.3/30.01.2020,  actualizarea ghidurilor  solicitantilor  in domeniile  sport,  cultura,  tineret  si
aprobarea componentei comisiilor de evaluare a proiectelor si solutionare a contestatiilor.

2. 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 ianuarie 2020.

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

4. Proiect  privind aprobarea alocarii  sumei 55.000 lei  pentru organizarea Festivalului
Internațional «Uniți in sunet de fanfară», ediția a 3-a.

5. Proiect privind însusirea raportului de evaluare, aprobarea studiului de oportunitate, a
caietului de sarcini, şi a comisiei de licitatie pentru concesionarea prin licitatie publica a unui
teren din proprietatea privata a orasului ( 6000 mp).

6. 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 ( 3000 mp)

De  asemenea,  au  fost  puse  în  dezbatere  și  proiecte  suplimentare,  lista  fiind  adoptată  în
unanimitate.

1. Proiect  privind  aprobarea  amplasării  instalațiilor  de  alimentare  a  consumatorului
UNIVERSAL  ALLOY  CORPORATION  EUROPE  SRL,  în  zona  de  pădure  aparținând
Orașului Tăuții Măgherăuș, administrator Ocolul Silvic Ardud.

2. Proiect  privind  vanzarea  terenurilor  concesionate  in  favoarea
proprietaruluiconstructiilor edificate – Botiș Vlad Daniel.

3.  Proiect  privind  vanzarea  terenurilor  concesionate  in  favoarea
proprietaruluiconstructiilor edificate – Bode Diana Cecilia.
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4. Proiect  privind  vanzarea  terenurilor  concesionate  in  favoarea
proprietaruluiconstructiilor edificate – Matei Alexandru si Mesaros Dragos.

5. Proiect  privind  vanzarea  terenurilor  concesionate  in  favoarea
proprietaruluiconstructiilor edificate – Nechita Bianca Patricia.

6. Proiect  cu privire  la  atribuirea  unui  teren,  în  baza  Legii  nr.15/2003,  d-lui  Roman
Ovidiu Ioan, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.

7. Proiect Privind aprobarea efectuării demersurilor necesare pentru înscrierea în cartea
funciară a dreptului de proprietate al Orașului Tăuții  Măgherăuș - domeniul privat asupra
terenurilor aflate pe drumul cimitirului.

8. Proiect  privind  aprobarea  participării  unei  delegații  ddin  partea  orașului  Tăuții
Măgherăuș la manifestările prilejuite de ceremoniile de decernare a premiilor EDEN 2019,
care vor avea loc la Bruxelles în luna mai 2020.

9. Proiect Privind aprobarea efectuării demersurilor necesare pentru înscrierea în cartea
funciară a dreptului de proprietate al Orașului Tăuții  Măgherăuș - domeniul privat asupra
terenurilor aflate pe strada 1. strada 16 și strada 84.

10. Proiect privind însusirea Acordului de reabilitare drumuri de exploatare încheiat cu
SC BEGU TRANS SRL.

11.Proiect cu privire la aprobarea  efectuării demersurilor necesare în vederea dezlipirii unor
terenuri proprietate a Orașului Tăuții Măgherăuș  - str. 66.

Dna. președinte de ședință Bocuț Ancuța supune pe rând la vot Proiectul nr. 1, Proiectul nr.
2,  Proiectul  nr.  3,  Proiectul  nr.  4,  Proiectul  nr.  5  și  Proiectul  nr.6,  toate  primind  avizul
favorabil al comisiei de specialiate și fiind adoptate cu unanimitate de voturi.

Dna. președinte de ședință Bocuț Ancuța supune pe rând la vot proiectele suplimentare,
Proiectul  suplimentar nr. 1, Proiectul suplimentar nr. 2, Proiectul suplimentar nr. 3, Proiectul
suplimentar  nr.  4,  Proiectul  suplimentar  nr.  5,  Proiectul  suplimentar  nr.  6,  Proiectul
suplimentar  nr.  7,  Proiectul  suplimentar  nr.  8,  Proiectul  suplimentar  nr.  9,  Proiectul
suplimentar nr. 10, și Proiectul suplimentar nr. 11, toate primind avizul favorabil al comisiei
de specialiate și fiind adoptate cu unanimitate de voturi.

Dl. viceprimar Dumitru Marinescu pune în discuție cererile adresate Consiliului Local :

1.  Cererea doamnei  Virjan Georgeta medic specialist  medicină de familie  și cererea
doamnei Buteanu Anca medic specialist medicină de familie, ambele cereri având ca
obiect cumpărarea spațiului în care solicitantele își desfășoară activitatea profesională.

Dl. consilier local Călin Pop: Eu sunt împotriva vânzării, pentru că Primăria a investit acolo
și din punctul meu de vedere, acesta este un bun al comunității, iar dacă se hotărăsc să plece,



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
CONSILIUL LOCAL AL 
ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ
Nr. 2463/27.02.2020

rămân închise și nu sunt de acord. Trebuie să rămână ale comunității, le închiriem, pot veni
oricând să-și presteze serviciile medicale, dar nu sunt de acord cu înstrăinarea spațiilor, s-au
făcut și investiții acolo.

Dl. primar Anton Ardelean:  Domnilor colegi, doamnele nici nu tare ar vrea, să știți. Dar
poate domnul consilier Pop nu știe, iar ceilalți care sunteți mai vechi știți, și închirierea lor s-a
făcut doar cu scopul de a menține profilul de activitate, adică medici de familie pentru orașul
nostru. Vă rog să mă ascultați, are dreptate domnia sa, noi am investit, domnul Șomcutean și
alții știu, au verificat lucrările, astfel încât aceste cabinete medicale arată decent, acceptabil.
Medicul stomatolog acum ne-a plecat, dar a lăsat cabinetul utilat, dotat cu toată aparatura,
fără a percepe niciun ban. Însă aici care e raționamentul, aceste cabinete pot să fie translatate
prin HCL, se vând cu sarcină, având ca destinație exclusivă doar funcționarea ca și cabinet
medical. Presupunem că nu le vindem, acum investim în jurul dispensarului, facem frumos,
în consonanță cu Centrul Civic, vor veni să spună că mai am nevoie de autorizare conform
normelor europene și altele. Nu vă supărați, dar Consiliul Local să tot investească? Noi cât
am putut, am făcut, de aceea cel care e medic de familie să-și doteze cabinetul cum trebuie,
conform standardului  impus  de  normele  europene.  Vă  spun  sincer  că  doamnele  nu  sunt
încântate să cumpere,  dar ne vom trezi că vor pleca și le vom ține închise.  Mă bucur că
domnul  consilier  a  ridicat  problema,  sunteți  15  consilieri,  decideți.  Dar  nici  așa  să  tot
investim, iar ei să nu intervină să fie problemele cu sala de așteptare, legate de căldură și
curent. Gândiți dumneavoastră dragi consilieri, chiria e una modică de 1 euro / mp. Acum
merg oameni bolnavi să stea în frig pentru că nu există între ei înțelegere care să plătească
căldura în sala de așteptare.

Dl. consilier local Iosif Bonti:  Deci domnul consilier Pop a invocat problema că a investit
comunitatea în clădirea respectivă, dar în momentul vânzării se recuperează investiția ?

Dl. consilier local Călin Pop:  Este un bun al comunității,  iar dacă îl vindem, persoanele
poate  nu  au  chef  să  meargă  o  săptămână  la  serviciu,  atunci  noi  putem  zice  căutăm  pe
altcineva.

Dl. primar Anton Ardelean: Dacă o să fiți de acord cu vinderea cabinetului, acesta se vinde
cu clauze și pacte comisorii. Ne vom asigura că un medic generalist este permanent acolo.

Dl.  consilier  local  Pompiliu  Ispășoiu:  Domnule  primar,  e  altceva  când  ai  cabinetul  al
Primăriei și poți să-l coordonezi, să ai un control asupra lor.

Dl. viceprimar Dumitru Marinescu: Știți ce se întâmplă, în momentul în care medicul este
chiriaș, iar Primăria e proprietarul imobilului, doar Primăria poate să facă investiții acolo, pe
chiriaș nu-l interesează nimic, toate le-am făcut noi.

Dl. consilier local Călin Pop: A existat o discuție de principiu cu doamnele, în sensul în care
dacă le vindem spațiul, ele se obligă să și investească acolo ? 
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Dl. primar Anton Ardelean:  Ne putem trezi și în situația în care medicul să spună că nu
poate  profesa  aici  deoarece  spațiul  și  dotările  nu  corespund normelor  europene,  dar  prin
vânzarea spațiului el trebuie să și le asigure singur. Vânzarea cabinetului se face prin licitație
publică, poate să participe oricine. Eu mă gândesc la oamenii care merg acolo, și nu putem
ignora faptul că mereu problemele se aruncă exclusiv în spatele Primăriei. Iar în contractul de
vânzare pe care Consiliul Local îl aprobă, se pot stipula diverse clauze de așa natură încât să
fim acoperiți. Rugămintea mea e să nu decideți în pripă, gândiți-vă că putem rămâne și fără
medici de familie, iar dacă au cabinetul să aibă oricând medic angajat,  având obligația să
asigure continuitatea serviciului medical. Le invităm în următoarea ședință de Consiliu Local
pentru a discuta și vedea în concret despre ce este vorba și ce intenții au.

Dna. președinte de ședință Bocuț Ancuța supune la vot propunerea ca persoanele interesate
în speța de cauza să fie invitate pentru a lămuri aspectele solicitate. Propunere adoptată în
unanimitate.

Dl. viceprimar Dumitru Marinescu pune în discuție cererile adresate Consiliului Local :

2. Cererea  făcută  de  către  S.C.  Avantaj  Prim  Product,  titulara  unui  contract  de
concesiune a unui teren în Tăuții Măgherăuș, solicită relocarea pe un alt teren

Dl. primar Anton Ardelean:  În decursul a unei perioade rezonabile de timp s-au îndeplinit
toate formele legale pentru a putea concesiona respectivul teren, perioadă în care beneficiarul
ar fi trebuit să cunoască starea terenului, și să fie hotărât dacă participă sau nu la procedura de
licitație.  

Dna. președinte de ședință Bocuț Ancuța supune la vot propunerea de respingere a cererii
de relocare. Propunere adoptată în unanimitate.

Dl. viceprimar Dumitru Marinescu pune în discuție cererile adresate Consiliului Local :

3. Cererea domnului Fulop Zoltan Erno, prin care solicit lărgirea podului de la drumul
national de pe strada 1 nr. 314. 

Dl. viceprimar Dumitru Marinescu: Dânsul solicită lărgirea podețului ce facilitează accesul
pe proprietate. Noi am făcut o adresă către SDN Baia Mare prin care să ni se expună dacă
există și care este soluția tehnică pentru această lucrare. 

Dna. președinte de ședință Bocuț Ancuța supune la vot propunerea de a se lua o decizie
după  primirea  unui  răspuns  oficial  din  partea  SDN  Baia  Mare.  Propunere  adoptată  în
unanimitate.

Dl. viceprimar Dumitru Marinescu pune în discuție cererile adresate Consiliului Local :

4. Cererea Parohiei  Ortodoxe Băița,  prin care se solicită  suma de 100.000 lei  pentru
finalizarea lucrărilor la centrul multicultural de lângă biserică.
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Dl. primar Anton Ardelean: Aici e o problemă delicată, în lista pe care ați adoptat-o cu
privire la biserici prin HCL, a fost suma de 10.000 lei. Vă spun că am făcut o adresă și la
Consiliul Județean Maramureș prin care am susținut această cauză, solicitând ajutor financiar
în valoare de 50.000 lei pentru centrul multicultural. Noi bugetul l-am aprobat deja, inclusiv
banii pentru cultele religioase, eventual la o rectificare să facem unele ajustări, dar vă spun că
nu sunt bani.

Dl. viceprimar Dumitru Marinescu: Haideți să fie 40.000 lei pentru centrul multicultural și
10.000 lei  exclusiv pentru lăcașul  de cult,  deoarece  nu avem siguranța că vom primi cei
50.000 de la Consiliul Județean.

Dna. președinte de ședință Bocuț Ancuța supune la vot propunerea de a răspunde solicitării
Parohiei Ortodoxe Băița prin acordarea a 40.000 lei pentru centrul multicultural și 10.000
pentru lăcașul de cult. Propunere adoptată cu unanimitate.

Dl. viceprimar Dumitru Marinescu pune în discuție cererile adresate Consiliului Local :

5. Cererea depusă de S.C. Drupanel S.R.L. prin care își manifestă intenția de a dona
orașului Tăuții Măgherăuș suprafața de 766 mp aferentă drumului din Vârful Dura
care se duce spre Drurelax

Dl. primar Anton Ardelean:  Acel drum a fost cânva întabulat  greșit  de către  societatea
condusă de Heinrich Schorsch,  existând ulterior  și  un proces în instanță  între  primărie  și
respectiva societate, iar acum prin această renunțare de proprietate se poate stinge și litigiul,
existând totodată și o utilitate a drumului în folosul primăriei.

Dna. președinte de ședință Bocuț Ancuța supune la vot propunerea cu privire la acceptarea
donației. Propunere adoptată cu unanimitate.

Dl. viceprimar Dumitru Marinescu pune în discuție cererile adresate Consiliului Local :

6. Cererea a 5 consilieri locali care solicită introducerea pe ordinea de zi a unui proiect
privind  raportul  de  evaluare  și  documentația  necesară,  pentru  domnul  Șomcutean
Marinică. 

Dl.  secretar general UAT, Bîndilă Călin: În momentul de față se impun a fi dezbătute două
probleme, una pentru care există HCL ce dă voie concesionarului să cumpere concesiunea în
momentul  în care are realizată  o construcție înscrisă în CF, iar al  doilea aspect constă în
plătirea cheltuielilor făcute de solicitant cu amenajarea terenului, cu mențiunea că solicitarea
nu  are  în  momentul  de  față  formă  de  proiect.  Proiectul  de  HCL  nu  poate  cuprinde  și
concesiunea,  cât  și  compensarea  cheltuielilor.  Sunt două chestiuni  distincte  asupra cărora
trebuie să vă pronunțați.
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Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Domnule secretar, spuneți că sunt două probleme,
nu una, dar eu am depus și un raport de evaluare, și înseamnă că trebuie să vă uitați și la
acesta. Dacă nu era raportul de evaluare, ați fi intrat pe o singură treabă.

Dl.  secretar general UAT, Bîndilă Călin: Concesionarea terenului construit face obiectul
unei hotărâri luate anterior care a stabilit procedura, iar pentru compensarea sumelor de bani
cheltuiți nu există HCL și procedură, asta am spus. Sunt două chestiuni distincte, și oricum în
faza de față, Codul Administrativ reglementează faptul că fiecare proiect de hotărâre trebuie
să fie însoțit de referat de aprobare semnat de inițiator, rapoartele compartimentelor de resort,
avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate, și alte documente prevăzute de
lege.  Acest  document  în  forma  asta,  nu  are  formă  de  proiect  de  hotărâre,  și  fiind  două
probleme în cererea dumneavoastră, Consiliul Local trebuie să se pronunțe asupra celor două
chestiuni, una fiind prețul de vânzare a concesiunii rezultat din evaluare și cealaltă dacă se
aprobă sau nu, compensarea sumelor pe care dumneavoastră le-ați  cheltuit  cu amenajarea
concesiunii. Așa văd eu lucrurile, asta e părerea mea.

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: O periodă de 16 ani acea concesiune a fost numită
albie de râu, o să aduc și martori, a fost o groapă, iar amenjarea pe care am făcut-o înseamnă
că eu sunt Moș Crăciun la cineva ? Hiadeți să vă mai spun o chestie, tot o concesiune de 24
de arii a trecut prin CL, deja s-a cumpărat, e întabulat, cu 2800 euro, dacă era o lege clară în
acest sens, să fie și pentru mine ca pentru ăla. Domnule secretar, știți de problemă?

Dl.  secretar general UAT, Bîndilă Călin: Eu nu am spus să nu vi se vândă, pînă la urmă
asta decide Consiliul Local. Iar tot Consiliul Local aprobă un dosar a cărei evaluare e făcută
de un evaluator ales de concesionar, că dacă noi alegeam evaluatorul, puteam spune că s-au
stabilit discreționar sumele.

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Dar cum v-ați sesizat la mine și nu v-ați sesizat în
celălat caz ? Domnule secretar, 24 de arii cu 2800 euro ?

Dl.  secretar  general  UAT,  Bîndilă  Călin:  Dar  acum  se  discută  despre  cererea
dumneavoastră și nu a domnului Tătar.

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Deci ce s-a făcut în formă ilegală e ok, eu chiar am
muncit și am băgat mulți bani și mai am de băgat cel puțin să vin la nivel de cuzineți, încă
2000 de tone și atunci ce facem.

Dl. secretar general UAT, Bîndilă Călin: Eu nu mi-am spus părerea dacă să se aprobe sau
nu, Consiliul Local votează, legitim, așa cum crede. Dar în momentul de față nu are formă de
proiect de hotărâre, pentru că sunt două probleme ce trebuie votate separat, așa stau lucrurile
din punct de vedere al tehnicii legislative stabilite de Codul Administrativ. Eu nu sunt for
decizional, eu dau doar un aviz pozitiv sau negativ. În privința mea, Codul Administrativ
reglementează faptul că secretarul general al unității nu contrasemnează hotărârea în cazul în
care consideră că aceasta este ilegală, dar hotărârea trebuie să fie luată.
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Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Nu e nici o problemă, indiferent de cum se face
votarea, sunt și alte căi de a ataca. Eu mă simt că am făcut un lucru util și pentru comunitate ,
un bine, drumul european chiar era deja săpat, vă aduc martori, oameni în vârstă. Nefiind pus
la punct, ce și de la cine să cer, acel teren nu trebuia să-l cer de la Primăria Tăuții Măgherăuș.
Ăla era terenul proprietarului, a rămas zona aceea de 24 de arii, o albie, și eu am investit bani
acolo, fapt ce reiese și din raportul evaluatorului.

Dl. consilier local Pompiliu Ispășoiu: Domnule primar, concret de ce nu se poate vinde?

Dl.  primar  Anton  Ardelean:  Dar  ce  v-a  spus  domnul  secretar,  ați  auzit?  Terenul  e
concesionat de către domnul Șomcutean. Nimeni nu l-a împiedicat pe domnia sa cu nimic, își
face treaba, contractul de concesiune își urmează cursul.

Dl. consilier local Pompiliu Ispășoiu: Pe lucrări i-ați dat autorizație de construcție ?

Dl. primar Anton Ardelean: Da, și ce legătură are una cu alta ?

Dl.  consilier  local  Pompiliu  Ispășoiu:  Păi  are  pentru  că  din  moment  ce  există  acolo  o
construcție legală, are prioritate la cumpărare.

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Spuneți domnule primar că sunt destule parcele
concesionate care s-au vândut, cum s-a putut? La Puiu Tătaru s-au vândut 24 de arii cu 2800
de euro. 

Dl.  primar  Anton  Ardelean:  Când o  să  mi  se  ceară  de  către  Consiliu  Local  explicații
pertinente, o să le dau, cu o rugăminte, nu mă provocați să spun tot. 

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Dar spuneți domnule primar, chiar vă rog, spuneți
tot!

Dl. primar Anton Ardelean: Vă rog, nu are rost.

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Spuneți cumva că eu nu am muncit acolo și nu am
făcut? 

Dl. primar Anton Ardelean: N-am spus spus asta.

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Atunci care e problema?

Dl.  primar  Anton  Ardelean:  Sunt  alte  chestiuni,  juridice,  care  pot  demola  chiar  și
concesiunea.

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Cine, care ? Pentru munca mea, vă spun față de
toți, mergeți și-n pământ, și merg și la pușcărie, pentru munca mea. 

Dl. primar Anton Ardelean: De ce să mergeți ?
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Dl. consilier local Marinică Șomcutean:  Pentru munca mea, eu am muncit  în Belgia, în
Italia, în Germania, și am făcut treaba aia. N-am furat de la nimeni.

Dl. primar Anton Ardelean: Vă cred și o aveți drept concesiune

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Dar nu mă puteți obliga să o țin în concesiune,
dacă vreau să-mi intre în proprietate cu acte legale.

Dl.  primar  Anton  Ardelean:  Dar  cine  vă  împiedică  s-o  cumpărați?  Dumneavoastră  nu
spuneți că vreți bani de la primărie.

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Nu-mi trebuie bani, ci doar să mi se recunoască
investiția. Nu v-am cerut 5 bani.

Dl. primar Anton Ardelean: Nu are legătura una cu alta, și am o rugăminte, dumneavoastră
sunteți un tip vocal și încercați să intimidați. Dumneavoastră v-ați comportat cu mine josnic,
ca dovadă că vom discuta doar în scris, e ultimul avertisment. M-ați înjurat și de mamă, ceea
ce nu-i normal.

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Domnule secretar, aveți familie, l-am înjurat eu pe
domnul primar, de mamă ?

Dl. primar Anton Ardelean: S-a discutat aprins, s-a ridicat tonul.

Dl. primar Anton Ardelean: M-ați înjurat de mama când ați ieșit din birou

Dl.  primar Anton Ardelean: Sunteți  maestru  în  diversiuni,  vă  rog,  fiți  cuminte,  nu mă
provocați să spun de la început. Plus că avem și autoritate de lucru judecat în cauza asta. E
bine așa.

Dl.  consilier  local  Marinică  Șomcutean:  Nu vreți  să  vă dau toată  proprietatea  mea? Și
femeile le aduc aici. Toate vi le dau de gratis, că Primăria Tăuții Măgherăuș asa e obișnuită să
ia totul de gratis.    

Dl. primar Anton Ardelean: Chestiunile sunt în felul următor, Primăria a avut un proces cu
dânsul, pe care primăria l-a câștigat, existând și autoritate de lucru judecat. Îmi pare rău că
viceprimarul care este jurist, și care a provocat acest scandal, tace, dar acum o spun eu. 

Dl. viceprimar Dumitru Marinescu: Nu am provocat nimic, ce am provocat eu ? Vă rog să-
mi spuneți ce am provocat.

Dl. primar Anton Ardelean: Nu mă provocați să spun! Valea, pârâul respectiv a fost deviat
fără acte legale. Pentru că a muta un curs de apă trebuie HG și aprobare de la Apele Române.
Domnia sa a concesionat un teren, care era înscris în cartea funciară ca albie. Eu n-am negat
niciodată că domnia sa a deviat cursul de râu, a făcut intervenții. Ulterior a concesionat, iar
concesionarea unui teren, care era calificat drept vale și putea fi folosit la grădinărit, iarbă, ce
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vrea beneficiarul concesiunii,  după care,  a solicitat  pe acea concesiune să construiască un
imobil,  atelier auto parcă. De aici, raporturile juridice decurg pe contractul de concesiune.
Domnia sa a început să construiască, iar acum percepe de la Consiliul Local banii. Dânsul nu
înțelege  că noi,  i-am concesionat  un teren,  iar  dânsul  și-a  asumat,  procedura legală  fiind
îndeplinită.

Dl.  consilier  local  Marinică  Șomcutean:  Am cerut  această  concesiune pentru un atelier
auto.  Înainte  de  a-mi  aproba  concesiunea,  în  principiu  a  fost  aprobată  de  pe  vremea  lui
Sindresștean, și când ați venit dumneavoastră, nu ați găsit procesul verbal de ședință. Îmi
dorsc ca cine mi-a făcut mie rău, să-i Dumnezeu rău la familia lui, iar eu de am făcut la alții
să-mi dea mie.

Dl. primar Anton Ardelean: Dumneavoastră nu înțelegeți că e vorba de un teren pe care l-
ați concesionat de bună voie și respectând prevederile legale. Ăsta e subiectul.

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Dar cum se face că lui Puiu Tătaru i s-a vândut cu
2800? Nu-i o amenințare, dar chestia asta o să fie verificată și de alții.

Dl. primar Anton Ardelean: Chiar nu știam de suma asta, e puțină, iar evaluatorul să-și
asume.       

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: În orice caz, eu nu am frate la PSD, care a fost și
deputat.

Dl. primar Anton Ardelean: Lăsați PSD în pace că nu are nici o legătură, dumneavoastră
solicitați ceva ilegal.

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: De ce nu ați recunoscut procesul verbal dinainte de
a fi dumneavoastră primar ? De atunci ai avut de lucru cu mine și tot timpul ai avut de lucru.

Dl. primar Anton Ardelean: Asta e mulțumirea pentru binele făcut.

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Ce bine mi-ați făcut?

Dl. primar Anton Ardelean: Nimic

Dna. președinte de ședință Bocuț Ancuța: Noi trebuie să știm exact dacă e legal sau nu.

Dna. președinte de ședință Bocuț Ancuța supune la vot Proiectul nr. 1 și Proiectul nr. 2,
ambele fiind adoptate cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Nu mai am nevoie și am terminat, dar să vă mai
spun o treabă, ca să mai spună domnul primar că domnul Marinescu a încurcat problemele.
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Am mers la domnul primar în audiență, să discut treaba, s-a ridicat, a venit la mine la ureche
și a zis ,, Eu sunt de acord, dar să-și asume viceprimarul și secretarul.

Dl. consilier local Marinică Șomcutean: Jură pe nepoțeii tăi că nu a fost așa

Dl.  viceprimar  Dumitru  Marinescu:  Propun  să  cerem  un  punct  de  vedere  din  partea
domnului secretar cu privire la legalitatea deciziei.

Dna. președinte de ședință Bocuț Ancuța supune la vot propunerea, fiind adoptată cu 14
voturi, domnul consilier Șomcutean având un interes direct nu a putut vota.

Dl. viceprimar Dumitru Marinescu pune în discuție cererile adresate Consiliului Local :
 7.  Cererea  domnului  Sopoian,  care  solicită  un  teren  în  vederea  amenajării  unor
terenuri de tenis în zona Tăuții Măgherăuș. Comisia a dat aviz favorabil.

Dna. președinte de ședință Bocuț Ancuța supune la vot Proiectul nr. 7, acesta fiind adoptat
cu unanimitate de voturi.

Dl. viceprimar Dumitru Marinescu pune în discuție cererile adresate Consiliului Local :
 8. Cererea domnului Cârcu Gheorghe care este cumnatul domnului Pop Gheorghe, și
cere să i se aprobe de către CL o sumă de 250 lei suplimentară pensiei domnului Cârcu de
1750 lei, pentru a putea fi internat într-un azil de bătrâni.

Dl. secretar general UAT, Bîndilă Călin:  Nu există temei legal pentru a da curs acestei
solicitări.

Dna. președinte de ședință Bocuț Ancuța supune la vot cererea, aceasta fiind respinsă cu 14
voturi și o abținere. 

Dl. consilier local Ghișa Alexandru: Grădinița Roșt un spațiu care e nefolosit, ar putea fi
dat ca destinație pentru Clubul Pensionarilor. 

Dl. primar Anton Ardelean: Dar există deja o hotărâre în acest sens, spațiul este folosit în
această privință.  

Dl. președinte de ședință declară ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
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Bocuț Ancuța       

SECRETARUL ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ

Bîndilă Călin

Întocmit,

Insp. Sima Vlad


