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PROCES VERBAL
Sedinta ordinara din 30.07.2016
Incheiat azi 30.07.2016, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Tăuţii Măgherauş,
convocată de primar.
Presedinte de sedinta este dl Marinescu Dumitru.
La şedintă participă : domnul primar ARDELEAN ANTON si secretarul Oraşului domnul
BINDILA CALIN IOAN.
Primar: Buna ziua, inainte de a incepe am cateva chestiuni pe care doresc sa le supun atentiei
Dvs.Vineri, delegatia va pleca la ora 6.00, deoarece in vama nu mai e acelasi lucru.Sunt toti
suspiciosi.Avem nevoie de 9 ore sa ajungem.La ora 17.00 trebuie sa fim acolo.Nu uitati de
bulletin.Daca aveti intrebari, va rog.
Duminica, va rog, sa veniti la concursul de pescuit de la lacul Nistru si sa va invitati si
prietenii.Trebuie sa facem reclama zonei.Nu mai putem sta asa cu ea.Ne trebuie parteneriate,
sa accesam fonduri europene.De exemplu la alimentarea cu apa, Baia Mare a luat 140 mil., noi
am luat 4 mil., dar daca nu eram in parteneriat cu Baia Mare, nu luam.Vom veni cat de curand
cu idei.Daca aveti informatii, va rog sa veniti cu propuneri.Atrageti investitorii, nu ezitati sa
spuneti, sa informati.Daca obtinem finantare putem amenaja zona, facem casute, introducem
canalizarea.Am vazut ceva asemanator in Austria.
Dragi colegi, avand in vedere ca ati avut sedinta pe comisii, il rog pe dl.presedinte sa-mi dea
voie sa solicit retragerea catorva proiecte de pe ordinea de zi si introducerea altora.
Retrag : 1.proiectul de hotarare nr.5 cu privire la aprobarea alocarii drepturilor băneşti aferente
personalului didactic din cadrul Liceului „Traian Vuia” Tautii Magheraus, care au solicitat
decontarea cheltuielilor de deplasare pe perioada mai 2016, deoarece nu au efectuat cateva
chestiuni procedural; 2. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului pentru
inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii, deoarece nu am
primit inca avizul de la autoritatea rutiera.E o chestiune extrem de sensibila, sunt probleme cu
cei care detin ATV-uri si tractoare din cauza legislatiei in domeniu;3. Proiect de hotarare privind
aprobarea parteneriatului dintre Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş, Liceul Tehnologic
„Traian Vuia”, Fundatia Kelsen, alte persoane fizice si juridice inetresate in vederea prezentarii
unui proiect in cadrul programului „Scoala pentru toti”- Linie de finantare dedicata prevenirii si
reducerii timpurii a scolii, din cauza unor chestiuni de natura juridica.
Dau citire proiectelor inscrise pe ordinea de zi suplimentara, dupa care il rog pe presedinte sa ia
cuvantul.
Presedinte: Buna ziua si bine ati venit.
Presedintele face prezenta.
Sunt prezenti 12 consilieri dupa cum urmeaza:
Bonti Iosif
Câmpan Cosmin Călin Toma
Gaie Nicolae Marin
Ispăşoiu Pompiliu

Ivaisuc Romulus Janos
Lauran Marin Florin
Marinescu Dumitru
Mureșan Cosmin
Pop Romeo Paulin
Pop Călin Dumitru
Rațiu Adrian
Săsăran Ana
Lipsesc: Bihari Iosif si Butoi Viorel.
Presedinte:Nu uitati de respectarea regulamentului si de cele 2 minute pe care le aveti la
dispozitie la fiecare proiect!
Presedintele supune la vot ordinea de zi cu proiectele suplimentare.
Vot: unanimitate pentru
La propunerea secretarului este supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare.
Vot: unanimitate pentru
Proiect 1 privind validarea mandatului de consilier local a dlui Somcutean Marinica
Presedinte: Rugam comisia de validare sa se retraga.
Comisia revine.
Presedinte:Aveti cuvantul dle presedinte al comisiei de validare.
Presedintele comisiei de validare, dl. Pop Romeo Paulin, da citire procesului verbal intocmit
pentru validarea mandatului de consilier local a dlui Somcutean Marinica.
Presedintele invita pe dl. Somcutean sa depuna juramantul.
Secretar: Voi da citire juramantului si Dvs., cu mana stanga pe Constitutia Romaniei si Biblie,
veti spune “Jur”.
Are loc depunerea juramantului.
Vot: unanimitate pentru
Secretar: Din acest moment participati la sedinta cu drept de vot.
Presedinte: Supun la vot sa dam cuvantul invitatilor inainte de a trece mai departe.
Vot: unanimitate pentru
Presedinte: Dlor invitati, va rog sa fiti concisi in ceea ce doriti sa transmiteti.
1.Zaharie: Permiteti-mi sa inmanez o diploma de vrednicie dlui primar Ardelean Anton pentru
innoirea biserici „Adormirea Maicii Domnului” si dlor consilieri cate un breloc.
2.Pop Ioan- ref. la adresa nr. 5912/23.06.2016:Doresc sa construiesc o instalatie de pulbere de
cupru.Dl profesor nu a putut sa vina.Procesul e simplu.
Explica procedura.
Presedinte:Aveti intrebari?
Gaie: Nu e aceeasi chestie, cu probleme, care s-a inchis si la Romplumb si Combinat?
Pop: Nu, in Phoenix concentratele erau sulfuroase.Eu nu am voie sa folosesc apa de la retea.Dl
Andrasciuc va poate explica.
Gaie: Circuitul e inchis.Apa la un moment dat, trebuie golita undeva.
Pop: Nu se arunca apa pentru ca este colector.Apa se pierde prin cresterea temperaturii.
Pop Calin: Putem sa va sistam activitatea, daca nu respectati parametrii si gasim nereguli?
Muresan: Este ok, nu se folosesc cianuri, are nevoie de autorizatie de mediu, nu poate face
cum il taie capul.Sunt controale si se recolteaza probe.

Andrasciuc: Prezentarea nu e insusita, e fara stampila si semnatura.Sunt adeptul culturii
scrise.Nu am un bilant de materiale cu descrieri si explicatii.Sunt mai multe lacune in
prezentare.Ce substante periculoase se utilizeaza si cum se monitorizeaza factorii de
microclimat?
Primar: Dlor colegi, in lipsa mea, dl viceprimar a primit o delegatie.Se doreste repornirea
mineritului.O chestiune de acest gen trebuie dezbatuta public inainte.Apreciez participarea dlui
Andrasciuc.Domnule Pop, suntem foarte deschisi la investitii, dar aceasta e o chestiune
sensibila si trebuie consultati cetatenii.Nu e o fabrica, ca celelalte.
Ispasoiu: Daca cei de la Mediu ii dau avizul, noi n-avem nimic impotriva.
Presedinte:Trebuie consultati cetatenii .
Primar: Acum 2-3 luni oamenii s-au scandalizat pentru o chestiune asemanatoare.Trebuie sa
tinem cont de parerea cetatenilor.
Cand vom ajunge la cerere, vom vota.
Andrasciuc:Oamenii m-au intrebat ce se face la Baita, pe Valea Rosie.Le-am spus ca nu stiu si
m-am deplasat in zona.Trebuie dezbatere publica si oamenii consultati.
Presedinte: Intram pe ordinea de zi.
Proiect 2- privind actualizarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
Local al orasului Tautii Magheraus
Comisiile: Aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect 3- privind desemnarea unui reprezentant din partea Orasului Tautii Magherauş în
Adunarea Generala a Asociatiei ADI- Maramures- pentru apa si canalizare;
Comisiile: Aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect 4- privind desemnarea unui reprezentant din partea Orasului Tautii Magherauş
în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara <Zona Metropolitana
Baia Mare>;
Comisiile: Aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect 6- privind aprobarea încheierii unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată
a unui asistent personal- Sebestein Maria
Comisiile: Aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect 7- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unor virari de credite
Comisiile: Aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect 8- cu privire la constatarea încetarii contractelor de concesiune la cererea
concesionarului Siderias Teodor
Comisiile: Aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru

Proiect 9- privind insusirea acordului de reabilitare drumuri de exploatare, incheiat cu SC
Ioan Dragos srl
Comisiile: Aviz favorabil
Primar: Le dam avizul si dupa aceea nu-I mai intereseaza.Vreau sa-si plateasca la zi cota.Pe
portiunea unde exista restrictii la tonaj sa plateasca taxa de drum.Sa le comunicati prin adresa,
dle secretar.
Presedinte: exista acel acord scris, in care sunt trecute toate aceste aspect si posibilitatea
Consiliului Local de a le retrage acordul.
Pop Calin: Verificarea elementelor din acord se face periodic?
Presedinte:Da.
Vot: unanimitate pentru
Proiect 10- privind desemnarea unui reprezentant din partea Orasului Tautii Magherauş
în Adunarea Generala – AGA Vital
Comisiile: Aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect 11- cu privire la aprobarea executiei bugetare aferenta trim. II 2016
Comisiile: Aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect 12- privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru UAT
Tautii Magheraus
Comisiile: Aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect 15- cu privire la aprobarea unor operatiuni de dezlipire a unor terenuri din
proprietatea privata a orasului si atribuire de numar cadastral
Comisiile: Aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect 16- privind aprobarea programului si alocarea sumelor necesare desfasurarii
evenimentului ”Europa Unita multicultural si infratita- Pasi spre viitor”
Comisiile: Aviz favorabil
Primar: In viitor as vrea sa nu mai fie acele mega sarbatori- Zilele Orasului, ci sa facem
sarbatori mai mici, in comunitati: Sanzienele, emblematica pentru Tautii Magheraus, “Bulciul” la
Baita.Anul acesta va fi mai frumos, vom primi si delegatii din orasele infratite.Sper sa
achizitionam cantina de la Nistru, sa avem un camin cultural acolo.Vom face sarbatori mai mici,
dar cu impact mai mare.
Vot: unanimitate pentru
Proiect 17- privind aprobarea organizarii Concursului de Pescuit Sportiv- Lac Nistru si
alocarea sumelor necesare desfasurarii acestuia
Comisiile: Aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru

Proiect Suplimentar Nr. 1 din 30.07.2016 cu privire la constatarea încetarii contractelor de
concesiune nr. 5701/09.03.2013 si 5700/09.03.2013 la cererea concesionarului Ghiodean
Mihaita Andrei
Comisiile: Aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect Suplimentar Nr. 2 din 30.07.2016 privind aprobarea prelungirii contractului de
inchiriere pentru spatiile cu destinatie locuinţa socială situate in loc. Nistru, str. 105, nr.4/6;
4/7
Comisiile: Aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect Suplimentar Nr. 3 din 30.07.2016 privind insusirea acordului de reabilitare drumuri de
exploatare incheiat cu SC Tautii Iuga srl
Comisiile: Aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect Suplimentar Nr. 5 din 30.07.2016 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana
Durabila (PMUD) 2016 Oras Tautii Magheraus
Comisiile: Aviz favorabil
Vot: unanimitate pentru
Proiect Suplimentar Nr. 5 din 30.07.2016 privind aprobarea regulamentului de pescuit pentru
Lac Nistru
Comisiile: Aviz favorabil
Campan: Ma intereseaza cum facem vanzarea.
Presedintele explica faptul ca tariful/zi/pescuit este de 50 lei, cu posibilitatea de a retine maxim
3 kg de peste si alte detalii din regulament.
Bonti: Oamenilor li se pare mult si de ce n-ar putea ei, ca locuitori sa aiba facilitati?Ma refer la
pescari.
Primar: Facilitati se dau tuturor oamenilor, nu doar unora.Putem organiza concursuri de pescuit
sportiv, dar facilitatile contravin legii.Eu zic ca e mult 50 de lei.
Presedinte: Trebuie sa ne gandim la ce dorim sa facem cu lacul.Daca nu dorim nimic, nu
aprobam.Lacul a fost populat cu 3 t de peste.Ce tarif sa punem ca peste 2 luni sa putem popula
din nou.
Primar:Putem organiza concursuri de pescuit sportiv pe cartiere.Asta e o facilitate, e un
concurs, nu contravine legii.
Presedinte: Cu ce e mai prejos lacul Nistru, decat Balta de la 2 Veverite?Aceleasi preturi le
practica si ei.
Campan: 3 kg de peste costa 48 de lei.Nu mi se pare mult tariful de 50 de lei.
Presedinte: Daca mergem cu 40 de lei, nu recuperam ce investim.
Pop C.: De ce nu incercam alte variante?Tarif 20 lei/zi si platesti pestele care doresti sa-l retii.
Primar: Ce ziceti daca pescarul prinde 40 kg de peste?Daca vin mai multi, in 3 zile golesc
lacul.Scopul nostru este sa vina lumea.
Pop C.: Ramanem la maxim 3 kg.
Presedinte: Vom avea o problema de administrare.Trebuie sa fim atenti.
Bonti: De ce nu modificam , tarif 25 de lei/zi si plateste pestele?
Ispasoiu: Primaria a platit 10 lei/kg, daca pui mai putin nu iti scoti cheltuiala.
Ratiu: Daca facem un abonament doar pentru cei care vor sa pescuiasca?
Pop R: Cele mai bune completari le-ar avea colegii de acolo.

Primar: Luand in considerare observatia dlui Pop Calin putem stabili un tarif de 20 lei/zi pescuit
sportiv, tarif la kg de peste, iar cantitatea retinuta nu poate depasi 3 kg.
Campan: Cine omoara pestele, sa-l cumpere.
Presedinte: Tarif 20 de lei/zi la pescuit sportiv “catch and release”, pot sa retina max. 3 kg de
peste la un tarif de 15 lei/kg.Pentru paza avem varianta cu o firma privata si cu SC Prima Tauti
srl.Cea din urma nu poate administra eficient in acest moment.
Primar: Sa ne ajute Politia Locala, timp de o luna, pe timp de zi.De luni ne vom mobiliza si vom
gestiona luna august.
Presedinte: Sa luam o persoana de la firma de paza sa ajute Politia Locala in week-end.
Primar: Va rog sa aprobati in HCL angajarea unei firme de paza pe timp de noapte si in weekend prin dispozitie a primarului.
Presedinte: Amendamente: unditele sa fie prevazute doar cu cate un carlig, 20 de lei/zi la
pescuit sportiv “catch and release”, pot sa retina max. 3 kg de peste la un tarif de 15 lei/kg,
angajarea unei firme de paza.
Pop C: Amplasarea unor camere de filmat in zona, cat ar costa?
Primar: Nu ne ajuta.
Presedinte: Eventual cand se va introduce iluminatul public.
Vot: unanimitate pentru, cu amendamente.
Diverse
1.Expirare mandat de administrare membri SC Prima Tauti srl
Primar: Eu spun ca Muresan Daniel si-a dat demisia pentru ca nu mai face fata.Va ajuta in
continuare.Pentru a clarifica situatia vreau sa facem un plan de management cu standarde de
performanta.Sa nu schimbam consiliul de administratie acum pentru ca implica foarte multe
inconveniente, in afar de retragerea dlui Campan.Va rog sa aprobati interimatul pana la numirea
noului consiliu de administratie.
Vot: unanimitate pentru

2. Pop Ioan- SC Copper Powder srl- concesionare teren
Campan: Am dori o documentatie mai explicita.
Primar: Eu propun dezbatere publica inainte de a aproba cererea.Dupa aceea ii solicitam
documentatia.Discutam intr-o sedinta de Consiliu Local, concluziile dezbaterii publice si ii
solicitam documentatia.
Presedinte: Inaintea dezbaterii publice , ar trebui sa solicitam o explicatie mai ampla.
Pop R.: Sa cerem un punct de vedere de la o institutie de profil.
Presedinte : Sa cerem punctual ce dorim sa stim si dupa aceea vom organiza dezbaterea
publica.
Vot: unanimitate pentru
3. SC Kallos Prod Com srl- amplasare panou publicitar

Primar:Nu sunt de accord.Nu poti merge pe proprietate privata sa amplasezi ceva.Este
o sfidare, va rog sa aplicam legea.
Campan: Sa-i cerem intrarea in legalitate.
Presedinte:Urbanismul va face control.Nu se aproba cererea pana nu face demersurile
de a intra in legalitate.
Aviz nefavorabil

Vot: unanimitate pentru.
4.Racolta, Guti, Rusu- str. 17- Racord apa, canalizare, asfaltare drum
Presedinte: Dl Racolta nu poate intelege ca acolo sunt 2 case, in timp ce pe alte strazi
sunt mai multe.Vom raspunde solicitarii in functie de prioritati si de buget.
Pop: Putem elabora un plan.
Presedinte: In Busag s-a introdus canalizarea, nu putem asfalta str. 17 si sa lasam
drumul spart in Busag.
Ratiu: Nu s-ar putea introduce macar apa?
Primar:Toti au nevoie.Trebuie proiect ethnic, avize, material.Toate merg mana in mana:
gaz, apa, canalizare.
Vot: unanimitate pentru
5. Slavic Daniel- Concesionare 70 ari teren zona Siromex pentru motel-restaurant
Primar: Va reamintesc e un investitor din Tautii Magheraus.
Consilieri: Suma de investit e mica.
Primar: Vom solicita PUD, pe care il va vota CL.Conditiile le vom stabili in caietul de
sarcini.
Presedinte:PUD-ul e o cheltuiala.Sa-i cerem un business plan.
Primar: De acord
Vot: unanimitate pentru
Au loc discutii avand ca subiect reteaua electrica si drumul vechi de la Bozanta Mare.
Presedintele declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta
Marinescu Dumitru

Secretar
Bindila Calin Ioan
Intocmit
Ster Georgeta

