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PROCES VERBAL
Sedinta extraordinara de indata din 26.11.2019

          

   Incheiat azi 26.11.2019, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local
Tautii Magheraus, convocata de primar.

             La sedinta participa: domnul primar Ardelean Anton,  domnul secretar Bindila
Calin Ioan, 14 consilieri  locali  si  dl  Pop Romeo. Dl viceprimar Marinescu Dumitru si
delegatul satesc Lupse Alexandru lipsesc motivat. 

Primar: Buna dimineata! Am convocat aceasta sedinta extraordinara de indata pentru a
discuta  urmatoarele  probleme:in  primul  rand,  vineri,  la  orele  14:30,  cei  de  la
ADIDeseuri, ne-au comunicat ca au nevoie de Hotarare de Consiliu Local in vederea
colaborarii, deoarece miercuri au Adunare Generala, iar fara HCL riscam sa ramanem
fara oferta. Ieri n-aveam cum sa convoc aceasta sedinta deoarece toti consilierii PSD
au fost in sectii, iar joi e prea tarziu, Adunarea Generala avand loc miercuri. Asa ca va
multumesc pentru intelegere si pentru prezenta.
A  doua  problema  care  trebuie  discutata  este:  o  fundatie  non-profit,  au  organizat
sambata,  la  Nistru,  un  eveniment  pentru  aproximativ  200  de  copii.  O  parte  din
cheltuielile necesare acestui eveniment au fost suportate de Primaria Orasului Tautii-
Magheraus,  deoarece  in  bugetul  local,  la  sectiunea  Cultura,  am avut  8.000  de  lei
disponibili. Va rog sa considerati ca trebuie sa facem aceasta plata.
Ultima problema pe ziua de azi, ce as dori sa o discut cu voi este parcarea de vis-à-vis
de Primarie. Am ascultat propunerea dlui  consilier Somcutean, sa facem parcare pe
domeniul  nostru,  nu  in  curtea  altora  (CENTRO,  BILLA)  si  astfel  am  organizat  un
concurs de idei pentru a face o parcare vis-à-vis de Primarie.  UAC ne organizeaza
alaturi si un teren de sport, despre care v-am vorbit in sedintele anterioare. Aceasta
parcare va fi o parcare subterana, si bineinteles ca va fi edificata prin fonduri europene,
pentru ca nu vreau sa sacrifice bugetul orasului pe parcari. 
Va arat o plansa, o pictograma de ansamblu. Nu trebuie adoptata Hotarare de Consiliu
Local  momentan. Acum va arat asa ca idee, va dau timp sa procesati  informatia si
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eventual sa veniti  si  cu idei noi.   Daca aveti  obiectuini  ,  idei,  cunostinte in domeniu
proiectarii, va rog sa le exprimati. 

Dl Ispasoiu: Ce capacitate va avea parcarea?
Primar: 150-200 locuri. 
Dl Ispasoiu: Vom avea atatea masini care sa parcheze acolo ?
Primar: Aceasta parcare va fi benefica atat pentru noi cat si pentru Aeroport. Este doar
o idee. Trebuie studiata problema si gasita cea mai benefica solutie pentru orasul si
cetatenii  nostrii.  Parcarea  de  vis-a-vis  de  Centro  si  toata  partea,  urmeaza  sa  fie
desfiintata. Dupa cum am mentionat si anterior, este doar o idee. De aici trebuie sa
dezvoltam ideea si sa gasim cea mai benefica solutie. Cand, Consiliul Local va aproba
studiul  de fezabilitate, acesta  trebuie efectuat potrivit  standardelor pentru Proiectele
europene. Atunci Consiliul Local trebuie sa aleaga o varianta propusa de proiectantii
care vor veni cu propuneri.
Dl Ratiu: Am o intrebare: aceasta parcare va fi prevazuta cu toaleta sau nu?
Primar:  Dle consilier,  aceasta  parcare  nu este  a Statului,  Consiliul  Local  va  decide
varianta finala a parcarii.
Ii dau cuvantul domnului presedinte de sedinta, dl. Zaharie.

  
Presedintele face prezenta. Sunt prezenti 14 consilieri si 1 delegat satesc. Dl viceprimar
Marinescu Dumitru si delegatul satesc Lupse Alexandru lipsesc.

Presedintele supune la vot ordinea de zi.

Vot: unanimitate pentru

1. Proiect cu privire aprobarea modificării tarifelor de colectare a deșeurilor
municipale din cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului
de salubrizare în zona de colectare 1 – Sârbi

Primar: Il rog pe dl Pop Romeo sa va dea cateva detalii.

Pop Romeo: Buna dimineata!  Conform OUG 74/2018,  costurile  pentru deseurile  tip
ambalaj nu vor mai reveni operatorului. Acestea se vor cantari, operatorul are obligatia
ca la intrarea in oras sa vina cu masina dotata cu cantar si la vanzarea deseurilor, banii
vor reveni Administratiei publice locale. Colectarea, este tot in sarcina operatorului,va fi
de 3 feluri, la fiecare gospodarie vor fi  doua tipuri de pubele: ambalaj de hartie (carton)
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si ambalaj de plastic. Pentru deseurile din sticla, Consiliul Local trebuie sa decida unde
le vom depozita iar punctele de colectare le vom aplasa unde veti decide.

Primar: Consiliul Local va decide amplasarea finala a acestor X . Asta merge mana in
mana cu colectarea de la fiecare casa a deseurilor.

Pop Romeo: In sarcina operatorului vor ramane doar deseurile umede.

Primar: Dnilor colegi, noi si asa am propus sa facem selectarea colectiva. Cele uscate,
plastic si hartie, operatorul le va cantari la fiecare gospodarie in parte, si atunci o sa
propun o Hotarare de Consiliu Local ca sa scadem  taxele potrivit voucherelor primite
pentru  selectarea  deseurilor.  Cuantumul  voucherelor  va  depinde  de  cantitatea  de
deseuri reciclate. Dle Romeo va rog sa continuati.

Pop Romeo: Cam asta este ideea, deci fracia umeda va fi cantarita separat, si  sper ca
intre timp depozitul de la targ sa fie deschis ca sa fim operabili.

Primar: Vom gasi o soultie ca cineva sa mearga la fiecare casa in momentul in care
cantareste ca sa supravegheze. Eu zic ca este o optiune avantajoasa. Reciclam, si
facem si bani. Eu cred ca cetatenii vor fi multumiti.

Dl Pop Calin: Si nu se poate calcula un cuantum aproximativ pe an?

Primar: Dle economist,momentan nu stim cata fracia umeda o sa avem. Oricum va fi
erga omnes pentru judetul Maramures.

Dna Bocut Anca: Colectarea se va face saptamanal sau? Data trecuta cand se facea la
doua saptamani a fost dezastru.

Primar: Saptamanal. 

Dl Pop Calin: Si metalele?

Primar: Metalele reprezinta o problema.

Presedintele de sedinta supune la vot primul proiect de pe ordinea de zi. 

 Vot: unanimitate pentru
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2. Proiect privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de
dezvoltare  intercomunitară  pentru  gestionarea  integrată  a  deșeurilor
menajere în județul Maramureș

Vot: unanimitate pentru

3. Proiect  privind  mandatarea  ADIGIDM  in  vederea  realizarii  demersurilor
necesare  pentru  organizarea,  gestionarea  si  coordonarea  activitatii  de
valorificare materiala si energetica a fluxului de deseuri de ambalaje din
deseurile  municipale  impreuna  cu  deseurile  municipale  din  aceeasi
materiale.

    Vot: unanimitate pentru

Primar: Mai am un proiect suplimentar pe ordinea de zi, este in legatura cu Fundatia 
Omfida, care au fost la Nistru si au organizat un eveniment pentru 200 de copii, i-au 
pictat pe fata, au facut tot felul de jocuri educative pentru igiena etc.

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul suplimentar propus de dl Primar. 

           Vot: unanimitate pentru

Presedintele declara sedinta inchisa.

       Presedinte de sedinta                                                                      Secretar
            Zaharie Vasile                                                                       Bindila Calin Ioan

                                                                                                                   Intocmit 
                                                                                                          Filip Loredana Gina
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