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ROMANIA 

JUDETUL MARAMURES 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI 

TAUTII MAGHERAUS 

Nr. 12322/17.09.2019 

 

PROCES VERBAL 
Sedinta extraordinara din 17.09.2019 

           

 

   Incheiat azi 17.09.2019, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local 

Tautii Magheraus, convocata de primar. 

 

             La sedinta participa: domnul primar Ardelean Anton,  domnul secretar Bindila 

Calin Ioan si consilierii locali, in numar de 13 si cei 2 delegati satesti. 

 

Primar: Buna dimineata! Am convocat aceasta sedinta extraordinara de indata pentru a 

discuta cateva probleme urgente in urmatoarea ordine: 

 

1. In ceea ce priveste rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii Măgherăuş pe 

anul 2019 doresc sa va comunic faptul ca pentru Festivalul Fanfarelor, cheltuiala 

suportata de noi, am primit de la Consiliul Judetean suma de 15.000 lei. La 

festival il voi invita si pe domnul Presedinte al Consiliului Judetean, domnul Zetea 

Gabriel, cu speranta ca va onora invitatia noastra. Perioada de desfasurare a 

festivalului este de doua zile si vor participa fanfare din Bistrita-Nasaud, Satu-

Mare si fanfara orasului Tautii-Mageraus. Festivalul va incepe sambata, de la ora 

16, locatia fiind Lacul Nistru, iar duminica, incepand cu orele 15, evenimentele 

vor avea loc la Casa de Cultura a orasului Tautii-Magheraus. 

 

2. Referitor la proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitii ”Reabilitare DC 97 DN1C – Bozânta Mare 0+000 – 3+300, 

3,3 km, oraș Tăuții Măgherăuș” va informez ca firma care a castigat licitatia, 

fostul Drusal Construct,  si-a vandut afacerea iar lucrarea de reabilitare a DC 97 

a ramas nefinalizata. Mai avem un rest de executat acolo cu alta firma si trebuie 

sa revotam indicatorii tehnico-economici pentru refacerea procedurii de licitatie. 

Dupa noua reactualizare costurile se vor ridica in jurul sumei de 7 miliarde. Vom 

executa lucrari de largire a pasajului de trecere la nivel cu calea ferata. 
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3. Pentru proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul investitiei ”SANTURI  BETONATE LA GALERIA TARNITA -BAITA IN 

ORASUL TAUTII MAGHERAUS, JUDET MARAMURES” mentionez faptul ca 

este o situatie de urgenta. Nu vom finaliza lucrarile de reabilitare a muzeului anul 

acesta dar trebuie sa prevenim deteriorarea acestuia si inundatiile pe drumul 

comunal din Baita. 

 

Inainte de a trece la dezbaterea proiectelor de hotarare as dori sa lamuresc urmatorul 

aspect: am hotarat sa continuam programul de inot pentru copiii din clasele I-IV si cei 

de la gradinita. Dupa cum stiti, suntem sponsorizati de administratorul de la Drurelax, si 

astfel, platim doar cursurile de inot fara a fi nevoie sa platim si taxa de intrare. Consider 

ca programul este foarte bun, trebuie sa profitam de aceasta oportunitate, mai ales ca  

acesti copii au rezultate foarte bune la inot, printre ei fiind si campioni nationali la inot, 

pentru care propun suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotarare in acest sens. 

II dau cuvantul domnului Zaharie, presedintele de sedinta. 

 

 

Presedintele face prezenta. Sunt prezenti 13 consilieri si 2 delegati satesti.  

 

Presedintele supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 

 

Vot: unanimitate pentru 

 

1. Proiect  privind rectificarea bugetului local al oraşului Tăuţii 

Măgherăuş pe anul 2019. 

 

 Vot: unanimitate pentru 

 

2. Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitii ”Reabilitare DC 97 DN1C – Bozânta Mare 

0+000 – 3+300, 3,3 km, oraș Tăuții Măgherăuș”. 

 

Vot: unanimitate pentru 

 

3.  Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitii investitiei ”SANTURI  BETONATE LA 

GALERIA TARNITA -BAITA IN ORASUL TAUTII MAGHERAUS, JUDET 

MARAMURES”. 
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Vot: unanimitate pentru 

 

4. Proiect suplimentar pentru aprobare cursuri de inot pentru anul 

scolar 2019-2020 pentru ciclul primar si gradinita. 

 

Vot: unanimitate pentru 

 

 

            Presedintele declara sedinta inchisa. 

 

 

 

 

 

       Presedinte de sedinta                                                                      Secretar 

            Zaharie Vasile                                                                       Bindila Calin Ioan 

 

 

 

 

                                                                                                                   Intocmit  

                                                                                                          Filip Loredana Gina                


