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             Incheiat azi 30.07.2019, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local Tautii 

Magheraus, convocata de primar. 

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

Bindila Calin Ioan, primarul comunei Cicarlau, dl. Sorin Lupse, Dir. ADI MM, dl. Șovre 

Nelu, dl. Adoreanu Zamfir- SC VITAL, dl. Sunea Sorin - sef Agentie Vital Tautii 

Magheraus si reprezentantii Consiliului Local al Comunei Cicarlau. 

Presedinte de sedinta este dl. Somcutean Marinica. 

Primar: Buna ziua! Doresc sa incepem aceasta sedinta cu dezbaterea problemei  

racordarii Comunei Cicarlau la statia de epurare a Orasului Tautii Magheraus. Dupa 

discutiile legate de acest subiect, vom face o scurta pauza. Domnule presedinte aveti 

cuvantul. 

Presedintele face prezenta. Sunt prezenti 13 consilieri si un delegat  satesc. 

Presedintele supune la vot ordinea de zi.  

Vot: unanimitate pentru 

Primar: Va rog sa supuneti la vot introducerea pe ordinea de zi a noua proiecte 

suplimentare. 

Presedintele supune la vot ordinea de zi suplimentara.  

Vot: unanimitate pentru 

Secretarul supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 

Vot: unanimitate pentru 

Primar: Speram ca va ajunge si Presedintele  Consiliului Judetean, dl. Gabriel Zetea. 

Ne dorim racordarea comunei Cicarlau la statia de epurare a Orasului Tautii 

Magheraus. Daca ai apa si canalizare, ai civilizatie. Statia de epurare se foloseste inca 

la treapta mecanica, deci nu ar fi o problema sa se racordeze si comuna Cicarlau. 

Subliniez, racordarea se va face doar la reteaua de canalizare. Cu apa avem si noi 

probleme. Nu discutam de apa, ci doar de canalizare. Propun Consiliului Local sa fie de 

acord cu racordarea, cu urmatoarea remarca: am aici lista datoriilor pe care le-a 

implicat implementarea proiectului “Retea de canalizare cu statie de epurare in Tautii-

Magheraus, Busag si Merisor”, respectiv 7 mil. 600 mii lei. Noi a trebuit sa luam un 

credit. Va rog sa nu mi-o luati in nume de rau! Daca suntem solidari la ceva, hai sa fim 

pana la capat! Consiliul Judetean s-a angajat sa ajute UAT-urile la cofinantarea 

lucrarilor pentru retelele de apa si canalizare. Avem mai multe datorii, deci propunerea 



mea este sa fim de acord sa se racordeze, cu amendamentul: sa participe la plata 

creditului.  

Primarul prezinta mai multe variante pentru plata creditului, raportat la numarul de 

locuitori al fiecarui  UAT.  

Primar: Aceasta este propunerea mea pentru a nu bloca un proiect. Comuna Cicarlau 

depinde de racordarea la canalizare pentru a accesa fonduri europene. Mie nu-mi place 

atitudinea primarului de la Cicarlau “noi suntem saraci, n-avem bani etc.”. Nu e 

adevarat, daca vrei, poti.  E vorba de contabilitate  de primarie. Nu poti insela in acest 

caz. Eu zic ca e frateste. Fiecare va rambursa cota proprie. Cicarlau va plati din 

momentul racordarii. Va rog sa dati cuvantul invitatilor.  

Adoreanu: Dle primar trebuie sa supunem atentiei dumneavoastra aceste probleme. Noi 

suntem operatori regionali si trebuie sa ne implicam in rezolvarea acestora.  

La ceea ce a spus Dl. Primar Anton Ardelean, as dori sa adaug, ca pentru Vital ar fi 

foarte bine, deoarece astfel ar opera cu o singura statie de epurare. Daca nu, ar 

insemna o noua statie, bani cheltuiti, cresterea tarifelor. In Tautii-Magheraus investitia 

ar functiona in parametrii normali, iar comuna Cicarlau s-ar alinia directivelor europene. 

Am propus realizarea unei magistrale de apa, care sa ajunga pana la Seini, avand in 

vedere problemele cu care va confruntati. Pentru Tautii-Magheraus am propus inca un 

rezervor in zona Hosteze. Orasul ar ajunge astfel sa acopere tot necesarul de apa. Nu 

am putut include localitatea Nistru, deoarece nu este eligibila. Pe viitor vom gasi solutii. 

Gandim in avantajul tuturor, trebuie sa avem o gandire de ansamblu, deoarece operam 

la nivel regional. Pentru Orasul Tautii-Magheraus nu va fi niciun inconvenient daca 

Comuna Cicarlau se racordeaza.  

Sovre: In mare s-a spus ce era de spus, eu as spune ca trebuie sa gasim un echilibru, 

astfel incat lucrurile sa se desfasoare normal, conform proiectului. Acesta este mesajul. 

Va felicit. Sunteti un pol de dezvoltare. Felicitari pentru modul in care s-a dezvoltat 

intreaga zona. 

Adoreanu: ADI MM, care reprezinta toate UAT-urile, sprijina proiectul nostru, sprijina 

Orasul Tautii-Magheraus si Comuna Cicarlau. Avand in vedere ca suntem intr-o faza 

destul de avansata, va rog sa luati decizia cat mai repede, pentru a nu fi blocati. Exista 

riscul sa nu mai primim banii, deoarece regula este: primul venit, primul servit.  

Primar: Daca totul merge bine vom convoca sedinte extraordinare, iar cele doua CL vor 

adopta hotarari identice. Va reamintesc ca doar din momentul in care se va racorda 

Comuna Cicarlau, vor deveni obligatorii conditiile financiare. 

Lupse: Domnilor va multumesc pentru invitatie. Cicarlau e vitregit de problema apei si a 

canalizarii. Conducatorii anteriori nu au reusit sa faca demersurile pentru a obtine acel 

credit, sa ia legatura cu dl. Ardelean si sa acceseze acel credit impreuna. Din punct de 

vedere juridic trebuie sa identificam modalitatea prin care Comuna Cicarlau poate sa 

realizeze o investitie pe raza altui UAT.  



Primar: 90% din investitia Dvs. va fi pe raza comunei Cicarlau. Mergeti de la statia de 

epurare spre Cicarlau.  

Lupse: Doar ca dvs. ati luat creditul pentru Tautii-Magheraus. Din punct de vedere 

juridic, impreuna cu presedintele CJ, sa identificam o solutie in cel mai scurt timp. 

Primar: Presedintele CJ poate spune ca va aloca bani pentru cofinantare. Noi am luat 

credit. Sa te poti racorda la statie, fara a fi nevoit sa o construiesti, e ceva. 

Lupse: E foarte important pentru comunitatea noastra. Vom face sedinta extraordinara 

si pana saptamana viitoare va vom da un raspuns. 

Viceprimar: Orasul Tautii-Magheraus doreste ca si Comuna Cicarlau sa se racordeze. 

Juridic si economic lucrurile se pot regla. Toti factorii implicati vor putea identifica solutii. 

Tautii-Magheraus este pentru Cicarlau si dorim ca toti cetatenii sa beneficieze de 

conditii normale de trai. 

Sovre: La alocarile de bani pentru realizarea retelelor de apa si canalizare, Comuna 

Cicarlau este pe locul doi in top, dupa Baia Mare. Dle primar Lupse, ati recuperat dvs., 

daca altii nu au putut.  

Primar: Cand am introdus apa, dl. Anghel si dl. Gasparik mi-au spus ca daca vreau apa, 

sa merg acolo, si asta am facut. Baia Mare si-a intarit astfel inelul, ei au pus conditiile, 

noi am facut reteaua si am venit cu ea de la turnul parasutistilor. Am cheltuit 1milion de 

euro. Cauza nu e pierduta, e un castig enorm pentru dvs., sa ai o statie de epurare 

langa tine si sa te racordezi. 

Lupse: Pe ce perioada e luat creditul? 

Primar: Pe 25 de ani. Lunar, nu este vorba de o suma mare. Fiecare va avea retea, 

canal colector, debitmetru, iar Vitalul va avea evidenta.  

Au loc discutii diverse despre racordare si despre credit. 

Presedintele suspenda sedinta pentru o scurta pauza. 

Invitatii parasesc sala de sedinte. 

Presedintele declara sedinta deschisa. 

Soseste presedintele Consiliului Judetean Maramures, dl. Gabriel Zetea. Primarul il 

informeaza despre discutiile care au avut loc in prima parte a sedintei.  

Lupse: Domnule Zetea, va trebui sa hotaram acest aspect intr-o sedinta extraordinara. 

Ar fi bine sa avem o discutie inainte. 

Zetea: E prematur sa se discute cu noi pana nu se fac calculele. Noi vom sprijini 

aceasta initiativa.  

Lupse: Sincer noi va trebui sa fim putin ajutati.  

Zetea: Eu va felicit ca ati ajuns la o intelegere.  

Primar:  Sa faci o statie de epurare noua implica costuri. 

Zetea: Nu trebuie o statie noua, ati identificat o solutie foarte buna. 

Primar: Putina lume stie ca Tautii-Magheraus e indatorat. Stiu ca aveti un judet in mana 

si trebuie sa dati cate putin la toti. Sa aveti in vedere, va rog, sumele cu care puteti sa 

ne ajutati, cel putin in ceea ce priveste cheltuielile aferente  cofinantarii proiectelor pe 



care le avem in derulare si cele aferente dezvoltarii. Avem 6 proiecte pe fonduri 

europene. Ar trebui sa tineti cont de acest criteriu. Si colega de la Seini are proiecte in 

derulare, dar sunt primari care nu au niciun proiect.  

Lupse: N-ar fi rau sa ne gandim la un drum de centura Tautii-Magheraus - Seini. 

Primar: Am putea folosi traseul vechi, e teroare in trafic. Se circula bara la bara. 

Zetea: Va felicit pentru faptul ca ati ajuns la o intelegere. E o problema de moralitate si 

buna vecinatate. Suntem dispusi sa participam la cofinantare. In legatura cu proiectele 

dvs., dle primar Ardelean, stim ca sunteti campioni la atragerea de fonduri. Sunt 

comunitati care au luat modelul vostru. De exemplu, Borsa, in 2014 avea 2 mlrd. 

incasari din taxe si impozite. In 2 ani au ajuns sa incaseze de 5 ori mai mult. Moisei nu 

vrea sa colecteze. Borsa a asfaltat 300 km de drumuri din bugetul local. Incet vor lua si 

altii exemplu. Nu mai poti sta cu mana intinsa la CJ. Multi nu vor sa acceseze fonduri 

pentru ca au nevoie de oameni capabili la implementare, pentru ca exista multe 

controale. Simplificarea documentelor ar insemna atragerea de fonduri. Functionarii 

publici au drepturi mai mari ca demnitarii.  

Viceprimar: Si nu isi asuma responsabilitatea.  

Zetea: Codul administrativ ajuta din acest punct de vedere. Doar o colaborare buna 

intre Tautii-Magheraus si CJ va putea sa ajute la dezvoltarea aeroportului. A fost o 

investitie furata. Am avut sprijin de la Guvern si am primit 92 mil. lei pentru a finaliza 

investitia. Investitia de la UAC e cea mai mare investitie din Romania in 2019. Trebuie 

sa fiti mandri. Daca nu era sprijinul Guvernului, aceasta investitie nu ar fi fost, ar fi 

plecat in Ungaria. Impeuna cu cei de la UAC am tradus din poloneza schemele de 

ajutor de stat, tot impreuna am discutat cu dl. Teodorovici, iar acum avem o schema 

foarte buna si, astfel, s-au hotarat sa ramana aici. Vedeti cum creste zi de zi investitia 

acolo, dar asta inseamna si aglomerarea traficului in zona. In ceea ce priveste 

participantii la trafic, pe langa pasagerii curselor de zbor, vor fi si angajatii UAC. Avem 

doua variante: fie cu sprijinul Ministerului Transporturilor facem un drum nou, un fel de 

centura a aeroportului,  fie prin ADR NV- fonduri 2021-2027, masura 6.1, CJ ar putea 

beneficia de bani pentru drumuri judetene. Pana acum consiliile judetene nu au primit 

bani pentru drumuri noi. E un an greu pentru CJ. Acum doua luni am primit o sentinta 

care ne-a ingropat. Avem obligatia sa platim 21 mil. lei, in caz contrar vom fi executati 

silit. Avem in derulare deschidere de santiere pentru 200 km de drumuri judetene. 

Maramuresul are o retea de 850 km de drumuri judetene. CJ a fost infiintat in 1992 si 

pana in 2016 au fost reabilitati 56 km de drum judetean. Din 2016 am cerut si primarilor 

proiecte finalizate intr-un mandat. Nu s-a mai lucrat la acest nivel. Normal ca oamenii 

sunt suparati. Cum e posibil ca 4 presedinti CJ sa finalizeze doar 56 km? Eu fac sedinte 

de terapie de grup cu angajatii. Am reusit sa finalizam procedurile si sa deschidem 

santiere pentru 200 km de drumuri, 6 proiecte impartite in tot judetul care vor fi finalizate 

in 2021. Avem contracte foarte bune, nu exista posibilitatea ca antreprenorii sa nu-si 

faca treaba. Investitiile aduc plusvaloare unei localitati. 



PNDL-ul a insemnat o gura de oxigen cum administratia nu a mai avut pana acum. 

Exemplu: anul acesta s-au decontat 4,5 mlrd. de lei pana in luna iunie. E programul 

care a salvat firmele mici de la faliment. Ajuta foarte mult firmele locale. Ar fi multe de 

spus. Stiu ca va descurcati, tot timpul v-ati descurcat. Degeaba zic unii ca ajut Tautii-

Magheraus. Da, pentru ca stiu sa incaseze taxe si impozite. Si apropierea de Baia Mare 

este un avantaj favorabil dezvoltarii. Alte primarii, cum ar fi Vima Mica, au incasari de 2 

mrld si salarii de 10 mlrd. Voi aveti probleme cu cofinantarea proiectelor, nu cu salariile, 

iluminatul public, etc. Am avut o intalnire cu dl Teodorovici ieri. El e un revolutionar, ar 

dori sa propuna pentru anul urmator, ca alocarile catre UAT-uri sa fie in functie de 

gradul de colectare al taxelor si impozitelor. Daca scazi, inseamna ca ai, daca nu scazi 

si ajungi la plafonul propus de Guvern, trebuie sa fii ajutat.  

Primar: Va rog sa va ganditi ca Baia Mare, Recea, Tautii-Magheraus si Cicarlau vor 

beneficia de centura. Baia Mare si Recea vor profita cel mai mult, deoarece se vor 

dezvolta noi firme. Ar trebui sa avem cel putin SF-ul, cu amendamentul ca fiecare UAT 

sa suporte exproprierea. 

Zetea: Nu, il vom face noi direct la CJ. Eu vreau sa pregatesc proiectul pe fonduri 

europene. La anul vor fi alegeri. Acesta va fi proiectul prioritar al meu, in programul de 

candidatura. Studiul de prefezabilitate va fi gata pana la anul. Primarii ma cunosc, stiu 

ca nu vorbesc despre ceva, pana nu stiu sigur ca se poate face. Pe mine nu m-ati auzit 

niciodata vorbind despre tunelul de sub Gutai. Hai sa vorbim despre lucruri care se pot 

realiza. Nimeni nu a crezut ca aeroportul va fi facut. Eu m-am apucat si am reusit, altfel 

din 2016 aeroportul trebuia inchis. Dl. Buda intarzie cu studiul de prefezabilitate la noul 

terminal. Avem discutii la Ministerul Fondurilor Europene ca proiectul sa fie considerat 

retrospectiv si sa primim banii inapoi.  

Primar: Va multumim domnule presedinte! Noi am dat 80 ha de teren pentru realizarea 

aeroportului si am sustinut aceasta investitie. 

Zetea: Noi, anul acesta am dat peste 20 mil lei. Multi se intreaba de ce nu vine Wizz Air. 

Ar trebui sa avem trafic de 1,5 mil de persoane.  

Presedintele CJ explica in continuare schemele de low cost subliniind ca din 2022 UE 

vrea sa interzica finantarea aeroporturilor de catre autoritatile publice locale.  

Zetea: UAC va ajuta deoarece vor avea zboruri directe pe aeroport. Trebuie dezvoltate 

cursele internationale. Tarom are tarife bune. Am negociat deja o cursa de Paris, dar 

intre timp s-a schimbat conducerea. Vom negocia din nou. Va multumesc! 

Dl. Zetea si dl. Lupse parasesc sala de sedinte. 

Presedintele de sedinta incepe  dezbaterea proiectelor inscrise pe ordinea de zi. 

  

 



1. Proiect  privind însușirea raportului de evaluare,  aprobarea  studiului de 
oportunitate și a documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin 
licitație publică  a unui teren din proprietatea privata a orasului. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

2. Proiect privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea  studiului de 
oportunitate și a documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin 
licitație publică  a unui teren din proprietatea privata a orasului. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 

3. Proiect privind însușirea raportului de evaluare,  aprobarea  studiului de 
oportunitate și a documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin 
licitație publică  a unui teren din proprietatea privata a orasului. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

4. Proiect cu privire la aprobarea contului de executie a bugetului orasului 
Tautii Magheraus la data de 30.006.2019. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

5. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Zaha Gabriela Roxana. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

6. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Pop George Adrian. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

7. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Vas Eniko Mariana. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

8. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Șutea Ioan. 
Comisiile- aviz favorabil 

     Vot: unanimitate pentru 
 

9. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Codaț Raluca. 



Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

10. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Ardelean Florin Ovidiu. 
Comisiile- aviz favorabil 

     Vot: unanimitate pentru 
 

11. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Ciuvar Cristian. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

12. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Achim Raluca. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

13. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Năstasie Mircea. 
Comisiile- aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru 
 

14. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Simori Tiberiu. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

15. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Farcas Florica. 
Comisiile- aviz favorabil 

     Vot: unanimitate pentru 
 

16. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Zah Gabriela Zoița. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

17. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Pop Vasile Mircea. 
Comisiile- aviz favorabil 

     Vot: unanimitate pentru 
 

18. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Balko Carol. 



Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

19. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Centeri Florentina Garofița. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

20. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Tuns Vasile Gavril. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

21. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Cojocaru Marina. 
Comisiile- aviz favorabil 

      Vot: unanimitate pentru 
 

22. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Sabadus Radu. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

23. Proiect cu privire la constatarea încetarii contractului de concesiune  la 
cererea concesionarului Pustai Gabriela. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

24. Proiect  privind  aprobarea incheierii  acordului de  reabilitare  drumuri  de  
exploatare  încheiat  cu SC Ioan Dragos Transport SRL 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 
Proiect suplimentar 1 cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare 

în vederea primei înscrieri în cartea funciară a dreptului de proprietate privată 

a orașului Tăuții Măgherăuș asupra unor terenuri aferente străzii 11. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

Proiect suplimentar 2 privind insusirea unei documentatii cadastrale și atestarea 
apartenentei la domeniul privat al Orasului Tautii Magheraus a unor terenuri. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 



Proiect suplimentar 3 privind insusirea unei documentatii cadastrale și atestarea 
apartenentei la domeniul privat al Orasului Tautii Magheraus a unor terenuri. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

Proiect suplimentar 4 privind aprobarea sumei de 40.000 lei pentru 

organizarea în data de 08 septembrie 2019 a evenimentului «Bulci la Băița». 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

Proiect suplimentar 5 cu privire la constatarea încetarii contractului de 

concesiune nr. 136/01.11.2008  la cererea concesionarului Mocsi Ludovic. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

Proiect suplimentar 6 cu privire la aprobarea restituirii sumelor reprezentand 

garantia de participare la licitatie,  la cererea dnei Lazar Cornelia- Claudia 

careia i-au fost adjudecate 4 parcele. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

Proiect suplimentar 7 referitor la modificarea HCL 146/ 30.09.2016 cu privire la 

constatarea incetarii contractului de concesiune nr. 176/ 2014 la cererea 

concesionarului Tocaciu Vlad Marius. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
  

Proiect suplimentar 8 privind aprobarea cheltuielilor pentru proiectul 
„Impreuna pentru UE”, proiect cofinanțat de Comisia Europeană prin 
programul „Europa pentru Cetățeni”. 
Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 

Proiect suplimentar 9 cu privire la constatarea încetarii contractului de 

concesiune nr. 4040/18.06.2016  la cererea mostenitorului concesionarului 

Petrovan Candin Cristian. 

Comisiile- aviz favorabil 

Vot: unanimitate pentru 
 



Diverse 
 
1. Primarul propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului cu privire la 

aprobarea racordarii Comunei Cicarlau la statia de epurare a orasului Tautii 
Magheraus 

Vot: unanimitate pentru 
 

Proiect suplimentar 10 cu privire la aprobarea racordarii Comunei Cicarlau la 

statia de epurare a orasului Tautii Magheraus 

Vot: unanimitate pentru 
 
2. Solicitare ADIGIDMM 

Comisia 1 propune adoptarea unei HCL pentru aprobarea modificarii 
Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru judetul Maramures. 

Vot: unanimitate pentru 
 

3. Solicitare elaborare PUZ 

Primar: O societate doreste sa construiasca 2 blocuri. Oamenii nu sunt de acord 

si cer modificarea PUG-ului. Sa tinem cont de parerea cetatenilor! Vom solicita  

un raport de la Serviciul Urbanism si de la firma de proiectare in legatura cu ce 

implica  aceasta chestiune, iar Consiliul Local va hotari ulterior. Va rog sa 

comunicati si societatii in cauza. 

Vot: unanimitate pentru 
 
4. Solicitari Miclaus Ovidiu Aurel si locuitori str. 68- renuntare drept de proprietate 

asupra terenului aferent str. 68 

Viceprimar: Comisia 1 e de acord cu preluarea str. 68, dar nu dansii ne fac o 

favoare, ci noi le facem lor. Nu le putem face drum si canalizare peste noapte, 

ci doar in limita fondurilor disponibile pentru investia de canalizare. 

Vot: unanimitate pentru 

5. Cerere Butean Anca pentru prelungire contract inchiriere spatiu 

Primar: Avem proiect european acolo. Vom face parcarea, centrul civic. 
Au loc discutii in legatura cu  vanzarea spatiilor din incinta dispensarului. 

Secretarul propune prelungirea contractului de inchiriere pana la momentul 

organizarii licitatiei publice pentru vanzarea spatiilor din dispensar. 

Vot: unanimitate pentru 



6. Solicitare Micle Adrian- spatiu pentru comert flori. 

Primarul propune piata din spatele primariei. 

Vot: unanimitate pentru 

7. Solicitare incheiere contract locuinta sociala- Darle 

Bocut: Comisia de specialitate s-a deplasat acolo. Nu vor loc de munca. Nu vor 

plati niciodata. Sa le dam un termen. 

Primar: Trebuie staruit sa se angajeze. Sa le punem in vedere, ca in cazul in 

care nu merg la munca, vom demara procedura plasarii  mamei si copiilor intr-

un centru maternal. 

Vot: unanimitate pentru 

 

 

            Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

  Presedinte de sedinta                                                                        Secretar 
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