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             Incheiat azi 28.02.2019, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Tautii 

Magheraus, convocata de primar. 

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

Bindila Calin Ioan. 

Presedinte de sedinta este dl. Ratiu Adrian. 

Primar: Buna ziua. Pe langa proiectele inscrise pe ordinea de zi as dori sa supun atentiei Dvs. 

cateva proiecte suplimentare. 

Primarul explica continutul proiectelor suplimentare. 

Dle presedinte aveti cuvantul. 

Presedintele face prezenta. Sunt prezenti 13 consilieri si delegatul satesc.  

Presedintele supune la vot ordinea de zi.  

Vot: unanimitate pentru 

Presedintele supune la vot ordinea de zi suplimentara.  

Vot: unanimitate pentru 

Secretarul supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 

Vot: unanimitate pentru 

 

            

1. Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru refacerea unui 

podeț în localitatea Nistru, str. 107( pârâu Jidovia). 

Comisiile- aviz favorabil 

            Vot: unanimitate pentru 

 

2. Proiect privind privind insusirea unei documentatii cadastrale și atestarea 

apartenentei la domeniul privat al Orasului Tautii Magheraus a terenului în 

suprafaţă totala  de 800 mp, inscris in CF. 58740. 

Comisiile- aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru 

 



3. Proiect privind privind insusirea unei documentatii cadastrale și atestarea 

apartenentei la domeniul privat al Orasului Tautii Magheraus a terenului în 

suprafaţă totala  de 800 mp, inscris in CF. 56280. 

Comisiile- aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru 

 

4. Proiect cu privire la aprobarea  efectuării demersurilor necesare în vederea 

dezlipirii unui teren proprietate a Orașului Tăuții Măgherăuș. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

5. 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 2019. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

6. Proiect privind  însuşirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii prin 

incredintare directa d-lui Ciolpan Vasile, a terenului in suprafaţă de 530  mp, situat 

in Tautii Magheraus , identificat prin nr. cadastral 58366 din CF 58366, aflat in 

proprietatea privata a orasului,  în vederea extinderii constructiilor 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

7. Proiect privind aprobarea planului anual de perfecționare profesională al 

funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orașului Tăuții Măgherăuș, pentru anul 2019. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

8. Proiect privind privind aprobarea suplimentării numărului posturi de asistenti 

personali ai persoanelor cu handicap, la nivelul Primăriei orasului Tautii 

Magheraus pentru anul 2019. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

9. Proiect cu privire la aprobarea alocarii din bugetul local pe anul 2019 a sumei de 

10.000 lei necesare pentru organizarea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 7 

ani de la înființarea fanfarei STIBINA 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

10. Proiect cu privire la aprobarea preluarii în domeniul public al orașului Tăuții Măgherăuș 

a terenului în suprafață de 588 mp, înscris în CF 54819. 



Comisiile- aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru 

 

11. Proiect privind privind aprobarea incheierii acordului de reabilitare drumuri de 

exploatare cu SC Ioan Dragos Transport SRL 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

12. Proiect privind repartizarea unui spațiu cu destinație de locuință socială dnei 

Mununar Loredana Carmen. 

Comisiile- aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru 

 

13. Proiect privind aprobarea demararii procedurilor pentru initierea unei Hotarari de 

Guvern pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul 

public al UATO Tautii Magheraus ( Casa Agronomului). 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

 

      Proiect suplimentar nr. 1 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de  

proiectul pentru « Construire cresă cu 60 de locuri, program normal in  orasul Tautii 

Magheraus ». 

    Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect suplimentar nr. 2 privind aprobarea valorilor maxime a tarifelor pentru 

prestarile de servicii de exploatari forestiere.  

        Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect suplimentar nr. 3 cu privire la retragerea dreptului de folosinta a terenului 

atribuit prin HCL nr. 95 din 2004 în vederea construirii unei locuinte proprietate 

personala,  dlui Nuț Laurențiu. 

       Vot: unanimitate pentru 

 

Proiect suplimentar nr. 4 cu privire la retragerea dreptului de folosinţa a terenului 

atribuit prin HCL nr. 32 din 2004 în vederea construirii unei locuinte proprietate 

personala, dnei Sebestyen Laura. 

Primar: Este vorba de loturile pentru tineri. Pana acum au fost inregistrate 2 solicitari in acest 

sens. In acea zona strazile sunt asfaltate, este canalizare…nu au nici o scuza sa nu 

construiasca. Vom face o sedinta in care vor intra toate rezilierile. Titularii dreptului de 

folosinta nu  pot instraina loturile atribuite prin HCL, trebuie sa construiasca cu respectarea 

conditiilor prevazute de lege. 

       Vot: unanimitate pentru 

 



Proiect suplimentar nr. 5 privind alocarea sumei de 12.200 lei pentru organizarea 

campionatului Național – Master de marș și alergare pe șosea. 

Primar: Gazduirea acestei competitii reprezinta o cinste pentru orasul nostru. 

      Vot: unanimitate pentru 

 

     Proiect suplimentar nr. 6 privind aprobarea inițierii unui curs de inot. 

     Va voi da mai multe detalii cand vom avea toate datele. Inotul e benefic pentru sanatatea     

copiilor. Vor participa elevii din clasele primare. La curs vor merge insotiti de dascal. Nu toti vor 

dori sa mearga, de aceea nu avem acum exact datele. Transmiteti aceste informatii celor cu copii 

in clasele primare. 

       Vot: unanimitate pentru 

 

Diverse 

 

Puscasan Maria- solicitare concesionare teren 

Viceprimar: Repet, nu mai luam in considerare astfel de cereri, pana cand serviciul de 

specialitate nu se pronunta in acest sens. 

Primar: Cu mentiunea ca aceasta doamna a cerut inlesniri fiscale. Va rog sa corelati informatiile 

de la Registrul Agricol si Contabilitate. 

 

S.C. MCL Concept S.R.L.- solicitare teren in vederea realizarii unei investitii 

Comisia 1- aviz favorabil ( demararea procedurilor in vederea organizarii licitatiei publice). 

 Vot: unanimitate pentru 

 

Danci Loredana- solicitare teren in vederea realizarii unei investitii 

Primarul explica cum sunt pozitionate terenurile situate in zona str. 57. Dl. Somcutean Marinica 

solicita detalii. Au loc discutii pe marginea cererii. 

Primar: Consiliul Local este de acord sa fie demarate procedurile in vederea organizarii licitatiei 

publice. 

Vot: unanimitate pentru 

 

Kosa Ciprian- solicitare concesionare teren prin atribuire directa 

Viceprimar: Si in acest caz, lipseste raportul Serviciului Urbanism. Au fost si alte cereri pentru 

care am solicitat raportul serviciului mentionat, care, insa, nu au mai parvenit comisiilor pentru 

analiza. Oamenii asteapta un raspuns. 

 

Clubul Sportiv Municipal Baia Mare- solicitare sustinere financiara in vederea pregatirii si 

a participarii la competitii pentru sportiva Suciu Geanina Carina 

Viceprimar: Comisia 1 propune 6.000 lei, la fel ca si in celelalte cazuri asemanatoare pe care le-

am avut pana in prezent. 

Vot: unanimitate pentru 



Primar: Initiez un proiect de hotarare in acest sens. Va rog sa il introduceti pe ordinea de zi 

suplimentara. 

Vot: unanimitate pentru 

Proiect suplimentar nr. 7 privind alocarea din bugetul local a sumei de 6.000 lei sportivei 

Suciu Geanina Carina. 

Vot: unanimitate pentru 

 

            Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

 

       Presedinte de sedinta                                                                        Secretar 

           Ratiu Adrian                                                                          Bindila Calin Ioan 

 

 

                                                                                                                     Intocmit  

                                                                                                                Ster Georgeta                

 


