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Sedinta extraordinară de indata din 22.06.2016
Incheiat azi 22.06.2016, cu ocazia şedinţei extraordinare de indată a Consiliului
Local Tăuţii Măgherauş, convocată de primar.
La şedintă participă : domnul primar ARDELEAN ANTON si Secretarul Oraşului
domnul BINDILA CĂLIN IOAN.
Preşedinte de şedinţă este dl. Bonti Iosif.
Primar- văd că lipsesc colegi consilieri : Şunea Sorin- plecat in concediu, Popp
Viorel si Costin Andrei- nemotivaţi.
- D-lor colegi, a fost nevoie să vă convoc intr-o ultima şedinţă, in
această formulă, deoarece este nevoie de HCL in doua probleme;
- Dă citire proiectelor de hotarare din convocator;
1. Proiect de hotarare cu privire la identificarea de carte funciară a imobilelor

din domeniul public al oraşului Tăutii Măgherăuş, imobile cuprinse in obiectivul
“Reconversia si refunctionalizarea terenurilor vacante si neutilizate din zona centrală
oraşului Tăuşii Măgherăuş “.
Primar – este vorba de un proiect pe fonduri europene pentru amenajarea
terenului - domeniului pubic, pe o distanta de 1,2 km, intre drumul care duce la Băiţa şi
drumul care duce la Nistru. In Monitorul Oficial acest teren este declarat generic :
domeniul public, insă pentru a accesa fonduri europene trebuie respectate procedurile
impuse, respectiv terenul a trebuit dezmembrat si evidenţiat separat cu nr. cadastral
pentru fiecare zonă in parte : alei pietonale, sens giratoriu, parc central, etc. S-a muncit
mult pentru intocmirea acestei documentaţii, v-o pun la dispoziţie pentru cine este
interesat să o studieze.
2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea programului si a cheltuielilor necesare

pentru organizarea manifestarilor prilejuite de Sarbatoarea Orasului Tăuţii Măgherăuş
2016.

Primar - duminică va fi sarbatoarea oraşului. Vom personaliza aceasta
sărbatoare cu artisti locali si nunta de aur, toate cu cheltuieli minime. Cu acordul
dumneavoastră se vor aproba bonuri valorice, in valoare de 13 lei/pers.pentru cei care
desfasoară programul artistic. Am dorit să ăducem pentru o jumatate de ora Ansamblul
Transilvania, pentru a incanta perechile care sărbatoresc Nunta de aur, insa acest
ansamblu nu se deplasează decat pentru prestaţii de minim o ora si au un preţ ridicat,
fapt pentru care am renuntat.
-Dă citire necesarului de cheltuieli pentru sărbătoare : mentenantă, curent
electric, nunta de aur, bonuri valorice pentru grupurile artistice.Cu aceasta ocazie vă
înmanez invitaţia cu programul sărbătorii. Avem HCL aprobată pentru Nunta de aur ,
insă anexa cu cheltuieli se modifică anual.
- D-le preşedinte de şedinţa, vă rog sa conduceţi şedinţa.
Bonti I. – face prezenţa : - sunt prezenti 12 consilieri locali si delegatul sătesc.
- lipsesc Şunea Sorin- motivat - plecat in concediu, Popp
Viorel si Costin Andrei- nemotivaţi.
Bonti I. - dă citire convocatorului si a ordinii de zi si le supune la vot.
Se votează cu unanimitate.
Bindila C.- supun la vot Procesul Verbal de la ultima şedinţă, pe care vi l-am
transmis.
Se votează cu unanimitate.
Bonti I. – supune atentiei Proiectul de hotarare nr.1.
- Doreşte cineva să studieze documentaţia ? Sunt intrebari in plus fată de
lămuririle aduse de dl. Primar ?
Iacob D. – toate terenurile pentru care s-a facut cadastrarea sunt in domeniul public ?
Primar
- da.
Bonti I. – supun la vot aprobarea P.H. nr.1.
Se votează cu unanimitate.
Se alatură colegilor la şedinţă si dl. Popp Viorel.

Bonti I. – supune atentiei Proiectul de hotarare nr.2.

Se votează cu - 12 voturi- pentru ;
- o abţinere – Popp Viorel, care motivează că nu a
participat la dezbateri.

Bonti I. – declar şedinţa inchisă.
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