
 

 

ROMANIA 

JUDETUL MARAMURES 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI 

TAUTII MAGHERAUS 

 

Nr.3197/14.03.2018 

PROCES VERBAL 
Sedinta ordinară din 14.03.2018 

             Incheiat azi 14.03.2018, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Tăuţii Măgherauş, convocată, de indata, de primar. 
             La şedintă participă domnul primar Ardelean Anton. 
Preşedinte de şedinţă este dl. Lauran Marin. 
 

Presedintele face prezenta. Sunt prezenti 12 consilieri si delegatul satesc. Lipseste Pop 

Calin. 

Presedintele supune la vot ordinea de zi.  
Vot: unanimitate pentru 

Presedintele supune la vot procesul verbal ale sedintei anterioare. 

Vot: unanimitate pentru 

 

1. Proiect privind aprobarea completarii HCL nr. 187 din 31.10.2017 cu 

privire la aprobarea efectuarii demersurilor necesare pentru inscrierea 

in CF a dreptului de proprietate publica a Orasului Tautii Magheraus 

asupra terenurilor aferente statiilor de BUZ de pe UAT Tautii Magheraus 

S-au refacut intabularile la alveolele aferente statiilor de autobuz. 
Vot: unanimitate pentru 
 
2. Proiect privind aprobarea modificarii HCL nr.21 din 31.01.2018 

Primar: Terenul la care au renuntat vechii proprietari trebuie preluat prima 
data in domeniul privat si, ulterior, trecut in domeniul public al orasului.  
Vot: unanimitate pentru 
 

3. Proiect privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 
perioada 2016-2020, varianta actualizată în ianuarie 2018 
Primar:L-ati mai votat, dar a suferit modificari. 
Vot: unanimitate pentru 
 

4. Proiect privind aprobarea Documentației tehnico-economice, Faza 
Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiția „Reducerea emisiilor de carbon în orașul Tăuții Măgherăuș 
bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” propus spe finanțare 



 

 

prin Programul Operational Regional, POR Axa 3 - Obiectivul specific 
3.2 
Primar: Trebuie sa construim ecologic, sa nu poluam. Vor fi achizitionate 
autobuze hibrid pentru a reduce emisiile de carbon. 
Vot: unanimitate pentru 
 

5. Proiect privind aprobarea politicii locale de parcări a Orașului Tăuții 
Măgherăuș, județul Maramureș 
Primar: Parcarile trebuie nominalizate, deoarece trebuie sa tinem cont de 
statiile de autobuz. 
Primarul exiplica situatia parcarilor marcate de pe raza orasului Tautii 
Magheraus. 
Somcutean: Ce se intampla cu parcarea din fata de la Trif? Acolo sunt 
parcate masini, se vand pepeni. De ce nu platesc? 
Primar: Se va rezolva deoarece va fi banda de decelerare pana la PECO. De 
aceea nu a fost modernizata, deoarece am dorit sa o includem in proiect. 
Somcutean: Ati vazut ca a imprejmuit? 
Primar: I-am spus ca legea nu-i permite. Va rog, cand sunt probleme, sa-mi 
trimiteti un sms, la orice ora, si le vom rezolva. 

                Vot: unanimitate pentru 
6. 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 2018 
Vot: unanimitate pentru 

 
            Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

       Presedinte de sedinta                                                                        Secretar 

           Lauran Marin                                                                    Bindila Calin Ioan 
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