
 

 

ROMANIA 

JUDETUL MARAMURES 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI 

TAUTII MAGHERAUS 

 

Nr.2586/28.02.2018 

PROCES VERBAL 
Sedinta ordinară din 28.02.2018 

             Incheiat azi 28.02.2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Tăuţii 
Măgherauş, convocată de primar. 
             La şedintă participă: domnul primar Ardelean Anton, Secretarul Oraşului 
domnul Bindila Calin Ioan si dl. Pop Vasile. 
Preşedinte de şedinţă este dl. Ispasoiu Pompiliu. 
 

      Primar: Buna ziua. Domnilor colegi, fata de convocatorul initial au aparut mici 

noutati, dupa cum urmeaza: 

Proiectul de hotarare nr.12- este vorba de vanzarea  unui teren concesionat. Titularul a 

platit integral redeventa, insa a platit mai mult decat valoarea din raportul de evaluare. 

Vom intreba la notar ce avem de facut din punct de vedere juridic pentru a perfecta 

actul. De aceea doresc sa aprobati retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi. 

Avem si 2 proiecte suplimentare (explica despre ce este vorba). Societatea Urbis a 

primit o cladire, motiv pentru care trebuie sa-si majoreze capitalul social. Si noi suntem 

actionari si astfel pe procentul cu pe care il detinem avem si noi o parte din ea. intr. 

Dorim sa achizitionam 4 autobuze hibrid si sa amenajam 6 statii buz in cadrul unui 

proiect european.Autobuzele le vom da la Urbis. Ei vor asigura mentenanta. 

Viceprimar: Grupul PSD propune introducerea pe ordinea de zi a unui proiect 

suplimentar privind constatarea vacantarii postului de consilier- dl.Pop Romeo Paulin si 

validarea in functia de consilier a dlui Zaharie Vasile. 

Somcutean: Urbis nu ar trebui sa mai ridice preturile, daca tot mergem la ei cu atatea. 

Primar: Aveti dreptate, dar Baia Mare fiind actionar majoritar, decide. Stiti cat ne-am 

luptat cu ei. Am facut drumuri, am achizitionat pana si un autobuz si ei urca preturile. 

Oamenii sunt jigniti de catre soferi. Baimarenii, cica, nu urca in autobuzele care vin din 

zona metropolitana.Transportul angajatilor fabricilor de pe raza UAT Tautii Magheraus 

este asigurat de firme externe. 

Somcutean: Din Baia mare pana la Busag e 3 lei biletul la firmele care fac transport, la 

Urbis 6, 5 lei. E dublu pretul. 

Dle presedinte aveti cuvantul. 

Presedintele face prezenta. Sunt prezenti 12 consilieri.  

Presedintele supune la vot ordinea de zi propusa.  



 

 

Vot: unanimitate pentru 

Presedintele supune la vot ordinea de zi suplimentara.  

Vot: unanimitate pentru 

Secretarul supune la vot procesul verbal ale sedintei anterioare. 

Vot: unanimitate pentru 

Presedintele propune sa fie ascultat dl Pop Vasile. 

Pop V.: In 09.02.2018 am depus o adresa la la Consiliul Local.Nu e pe ordinea de zi? 

Secretar: Raspunsul il veti avea din partea mea si a contabilitatii. 

Pop V.: La punctul 1 e vorba de procesul verbal de constatare in legatura cu 

canalizarea. La pct. 2 e vorba de excursiile care se fac in Ungaria, Polonia, Cehia, 

Slovacia si mai nou in Grecia. Maine, poimaine veti fi in California. Am studiat hotararile 

de consiliu si temeiul legal prin care le justificati si legea nu va da dreptul sa va 

deplasati cu fanfara, profesorii si elevii. 

Presedinte: Aceste cheltuieli sunt verificate de Curtea de Conturi. 

Dl. Pop Vasile da citire art. 14 si 36 alin. 2 lit. e din Legea 215/2001 a administratiei 

publice locale. 

Presedinte: Vom analiza cererea Dvs. 

Pop V.: De ce nu se analizeaza in plen? 

Presedinte: Nu e pe ordinea de zi. 

Pop V: Am mai facut cereri catre Consiliul Local si s-a pasat la nu stiu cine din primarie, 

care mi-a raspuns absolut aiurea. 

Presedinte: O sa primiti un raspuns in 30 de zile. 

Pop V: Nu e nicio problema, puteti sa imi scrieti si poeme de Mihai Eminescu. Cele 21 

de hotarari am sa le trimit la Curtea de Conturi sa decida daca este sau nu legal. 

Pop V: Ar mai fi un pct. in legatura cu materialul lemnos. 

            Vindeti padurea asa cum scrie la carte, terenuri… mai aveti ce vinde? Terenurile 

vindeti-le, nu-i nicio problema.  

Presedinte: Ati primit raspuns la asta. 

Pop V: Cand am primit? 

Presedinte: In 15.02.2018 ati primit raspunsul. 

Pop Vasile: Ala nu a fost raspuns, a fost o pasare de timp, ca nu ati avut timp sa va 

documentati si in 30 de zile sa imi dati raspuns.  

Secretar: Vi s-a comunicat ca veti primi raspunsul in 30 de zile. Nu e de competenta 

Consiliului Local, deoarece v-ati adresat in temeiul Legii 544/2001. 

Presedinte: Deci, v-ati adresat in temeiul Legii 544, care nu e de competenta Consiliului 

Local. 

Pop V: Da de competenta cui?  

Au loc discutii diverse in legatura cu exploatarea lemnului pe raza UAT Tautii 

Magheraus. 



 

 

Somcutean M: O intrebare. Ce se intampla cu padurea? Se exploateaza, dar e pe 

parchete si pe loturi. 

Pop V. se plange ca se exploateaza, dar nu se vinde la populatie, lemnul este 

transportat in alte parti pe bani mai multi si lui ca cetatean nu i se apoba 5 m de lemn.  

Viceprimar: Primaria nu poate vinde decat prin Ocolul Silvic autorizat. Tot ce inseamna 

exploatare de masa lemnoasa, se face prin firme autorizate, care se prezinta la licitatie 

pe SEAP. Noi am vrea sa va ajutam si sa dam la toata lumea cat mai mult, dar temei 

legal nu avem. Cei 5 m de lemn, care s-au alocat la fiecare cetatean, au fost hotarati 

pentru a beneficia cat mai multa lume. Noi nu putem exploata decat masa lemnoasa din 

padurea orasului. Ceea ce vedem noi, nu e tot al nostru, 90% din padure e a Regiei 

Nationale a Padurilor. Primaria Tautii Magheraus are are 700 ha. In aceasta limita 

putem da lemne prin amenajamentul silvic, mai mult nici intr-un caz. Restul se face prin 

ocoale silvice autorizate.  

Pop V.: Cum mergi spre Nistru pe partea dreapta la palincie, aia e padurea….. Taiati-o 

la ras, puteti sa o vindeti, nu ma deranjeaza, dar va spun un lucru, Cicirlau  ce a facut? 

Si ei dau padurea, Cicirlau  a angajat firma care aduce cu tafurile, taie lemnul si il pune 

pe rampa, vine cetateanul, il ia si il duce acasa.  

Viceprimar: Asta o sa facem si noi cu Ocolul Silvic Ardud. Ce ati vazut dumneavoastra 

acolo (lemne), nu au fost trase din padurea orasului Tautii Magheraus. A fost singura 

cale de acces, de a adduce lemnul dinspre Baita. E al composesoratului, nu al nostru.  

Bihari: E obligatoriu ca de anul asta, sa se faca partizi pentru populatie. Daca mergeti la 

seful de ocol o sa va spuna ca pe Baita sunt 3 partizi pentru populatie, la un pret 

rezonabil. 

Pop V.: Ati votat sau nu majorarea impozitelor? 

Consilieri: Nu. 

Pop V.: Am aici documentele. V-a fost bagata sub nas o anexa pe care nu ati studiat-o, 

ci doar ati votat-o. 

 Nu v-am aratat luna trecuta chitanta cu care am platit si in procesul verbal nu 

scrie un cuvant ca ati majorat impozitele, dar va arat anexa care cuprinde vreo 20 de 

pagini, pe care v-a bagat-o primarul si ati votat-o. In 2017 am platit 0,18 bani/mp, iar in 

2018 am platit 0,24 bani/mp, cu 48 de lei mai mult ca anul trecut.  

Presedinte: Cunosc speta, pentru ca mi-ati mai spus-o, este vorba de zonarea care s-a 

facut la nivel de localitate. 

Pop V: Dar anul trecut nu a fost zonarea asta? 

Presedinte: Va spun care este situatia, ati trecut in alta zona pentru ca s-a introdus 

curet, gaz, apa. 

Pop V: Cand s-a facut zonarea? Anul asta? 

Primar: In toamna anului trecut.  

Pop V.: Specialistii din contabilitate nu stiu sa calculeze cat face 10% din 400 de lei si 

imi da bonificatie 26 in loc de 42 de lei. Ati stabilit prin HCL ca impozitul pe teren, 



 

 

masina si cladiri au bonificatie daca platesc pana la o anumita perioada. Pe toate cele 

trei, am platit 427 de lei. Daca nu stiu, mai bine ar creste bivoli la Bozanta. 

Secretar: Cand ati platit, suma era deja redusa. 

Presedinte: Inscrieti-va la dl. primar in audienta. 

Pop V.: De ce?Nu am de ce. 

Primar: Va rog sa nu jigniti functionarii. 

Pop V.: Cand vin la primarie asa ma simt de parca as veni la palatul lui Ali Baba si cei 

40 de hoti. Pai, nu e hotie curata ceea ce faceti? Ali Baba alias primar. 

Pop Vasile: Du-te dracului de……..4 ani iti mai dau din pensie, sa stii! Hotul dracului! 

                    Iti ajunge salariul de primar? Ca iti mai dau din pensie, mincinos ordinar… 

                     Asa, scrieti acolo (in procesul verbal)…Anton Ardelean este un mincinos 

ordinar.  

Dl. Pop Vasile se retrage. 

 

Preşedintele intra pe ordinea de zi. 

1. Proiect privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2017. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

2. Proiect privind aprobarea planului anual de perfecționare profesionala 
2018. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

3. Proiect cu privire la aprobarea  Programul anual pentru acordarea de 
finantare nerambursabila din bugetul general al orasului Tautii Magheraus 
pe anul 2018 conform HCL nr.22/17.02.2018, in domeniile sport, cultura, 
tineret si aprobarea comisiilor de evaluare a proiectelor si solutionare a 
contestatiilor  
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

4. Proiect privind actualizarea ghidurilor solicitanților pe domeniile  SPORT, 
CULTURĂ ȘI TINERET ( Legea 350/2005) 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

5. Proiect privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca 
obiect aprobarea  efectuării demersurilor necesare în vederea dezlipirii în 
cartea funciară a dreptului de proprietate a Orașului Tăuții Măgherăuș 
pentru un teren de 1780 mp. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 



 

 

6. Proiect cu privire la aprobarea  schimbului de teren între Oraşul Tăuţii-
Măgherăuş şi doamna Crâncău Ludovica. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

7. Proiect privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca 
obiect aprobarea  efectuării demersurilor necesare în vederea dezlipirii în 
cartea funciară a dreptului de proprietate a Orașului Tăuții Măgherăuș 
pentru un teren de 10.000 mp. 
Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 
 

8. Proiect privind aprobarea  propunerii de prima inscriere a unui teren în 
proprietatea privată a oraşului Tăuţii Măgherăuş. 
Comisiile: Aviz favorabil 

     Vot: unanimitate pentru 
 

9. Proiect privind aprobarea propunerii de prima inscriere a unui teren în 
proprietatea privată a oraşului Tăuţii Măgherăuş. 
Comisiile: Aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru 
 

10. Proiect prelungire contrtract de închiriere locuință socială Mureșan Ovidiu. 
Comisiile: Aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru 
 

11. Proiect de hotarare privind vânzarea  terenurilor concesionate   în favoarea 
proprietarilor constructiilor edificate- Oșan Florin. 
Comisiile: Aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru  
13. Proiect de hotarare privind vânzarea  terenurilor concesionate   în favoarea 

proprietarilor constructiilor edificate - Găvrilă ioan și Găvrilă Veronica. 
      Comisiile: Aviz favorabil 
      Vot: unanimitate pentru 

 
14. Proiect de hotarare Privind vânzarea  terenurilor concesionate   în favoarea 

proprietarilor constructiilor edificate - Fekete Carol și Fekete Maria 
Margareta 
Comisiile: Aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru 
 

15. Proiect de hotarare Privind vânzarea  terenurilor concesionate   în favoarea 
proprietarilor constructiilor edificate - Ionuțaș Călin Ciprian și Ionuțaș 
Ramona Mirela 

     Comisiile: Aviz favorabil 
Vot: unanimitate pentru 



 

 

 
1. Proiect  suplimentar nr. 1 privind aprobarea majorării capitalului social la 

S.C. Urbis S.A.  

Vot: unanimitate pentru 
2. Proiect suplimentar nr. 2 privind fundamentarea elaborării proiectului de 

hotărâre având ca obiect aprobarea efectuării demersurilor necesare 

pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate privată a 

Orașului Tăuții Măgherăuș şi administrarea Consiliului Local asupra 

terenului aflat în proprietatea Statului Roman,  situat pe strada 112 - teren 

aferent stației de Buz Gater. 

Vot: unanimitate pentru 
3. Proiect  suplimentar nr. 3 Prin care se ia act de vacantarea postului de 

consilier local ocupat de catre Dl Pop Romeo Paulin in cadrul Consiliului 

Local al orașului Tăuții Măgherăuș și validarea mandatului de consilier 

local a dlui Zaharie Vasile Petru, următorul supleant pe lista PSD. 

Vot: unanimitate pentru 
  

            Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

 

 

 

       Presedinte de sedinta                                                                        Secretar 

           Ispasoiu Pompiliu                                                                    Bindila Calin Ioan 

 

 

 

 

                                                                                                                     Intocmit  

                                                                                                                Ster Georgeta                   

  

 


