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             Incheiat azi 11.04.2019, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local 

Tautii Magheraus, convocata de indata, de primar. 

             La sedinta participa: domnul primar Ardelean Anton si secretarul orasului, 

domnul Bindila Calin Ioan. 

Presedinte de sedinta este dna Sasaran Ana. 

Presedintele face prezenta. Sunt prezenti 13 consilieri. 

Primar: Va rog sa acceptati introducerea pe ordinea de zi a unui nou proiect. In vederea 

accesarii de fonduri europene este necesara includerea in Strategia de Dezvoltare a 

Orasului Tautii Magheraus a obiectivului de investitii - Amenajare parcare dispensar 

uman.  

Presedintele supune la vot introducerea proiectului pe ordinea de zi.  

Vot: unanimitate pentru 

Presedintele supune la vot ordinea de zi. 

Vot: unanimitate pentru 

Secretarul supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 

Vot: unanimitate pentru 

1. Proiect privind cu privire la aprobarea bugetului local al Oraşului Tăuţii 

Măgheraus pe anul 2019 

Vot: unanimitate pentru 

 

2. Proiect privind privind stabilirea componentei echipei mobile pentru 

interventia de urgenta în cazurile de violenta domestica la nivelul Orasului 

Tautii Magheraus. 

Primar: A fost constituita  o echipa de interventie pentru cazurile de violenta 

domestica. Din echipa fac parte politisti locali si persoane din cadrul 

Compartimentul Asistenta Sociala. In cazurile semnalate acestia se vor deplasa 

la fata locului. Va rog sa transmiteti cetatenilor acest lucru. 

Pop C.: Echipa poate merge la scoala sa faca prezentari? 

Primar: Da. Politia locala e prezenta la scoala in fiecare dimineata. Activitatea e 

complexa. 

Secretar: Dupa primirea apelului Politia Orasului va anunta echipa mobila. Se vor 

incheia contracte cu centre de asistenta sociala. 

Bonti: La Nistru avem o persoana cu probleme psihice care terorizeaza cartierul.  



Primar: Ori o suportam ori trebuie internata. Dansa are probleme psihice, trebuie 

sa avem rabdare. 

Viceprimar: Doamna are o fiica. Pentru a fi internata, e nevoie de acordul 

apartinatorului. 

Presedintele supune la vot Proiectul de hotarare nr. 2. 
Vot: unanimitate pentru 

 

3. Proiect cu privire la aprobarea actualizarii si completarii Strategiei de 

Dezvoltare Durabila, Orasul Tautii Magheraus, perioada de programare 

2014-2020. 
Vot: unanimitate pentru 

            Presedintele declara sedinta inchisa. 
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