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Nr.13291/23.11.2020

Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Tăuții-Măgherăuș din data 
de 23.11.2020

       La ședință participă: Primarul orașului Tăuții-Măgherăuș, Marinescu Dumitru, dl.Secretar 
general, Bîndilă Călin-Ioan, precum și 13 consilieri locali, dintre cei 14 validați în urma ședinței 
de constituire a CL din data de 26.10.2020. Lipsește dl.consilier, Câmpan Cosmin-Călin-Toma, 
din motive de sănătate.

Primar: Nu am introdus proiecte suplimentare față de cele pe care vi le-am comunicat împreună 
cu dl.Secretar, doar cele care sunt de strictă urgență.

Proiect suplimentar 1 – privind desemnarea dlui.Marinescu Dumitru , având funcția de Primar 
al orașului Tăuții-Măgherăuș, ca nou responsabil de proiect, care să reprezinte localitatea în 
relațiile cu AFIR, pentru proiectul de la Dispensarul uman.

Proiect suplimentar 2  - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiției Reconversia și refuncționalizarea terenurilor vacante și neutilizate, din zona 
centrală a orașului Tăuții-Măgherăuș - este o chestiune de urgență pentru Centrul civic.

Eu vă mulțumesc, voi da cuvântul dlui.Secretar pentru a conduce prima parte a ședinței, 
dl.Lauran să depună jurământul și toate celelalte. Vă mulțumesc.

Secretar general: Da, o să continuăm ședința. Prima dată facem prezența. Nu o să vă mai strig, 
sunteți toți, cu excepția dlui.Câmpan care este bolnav, nu vine astăzi. 

Vreau să supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? – Unanimitate! 

Supun la vot și cele două proiecte suplimentare prezentate de către dl.Primar. Cine este pentru?  - 
Unanimitate!

Vom desfășura ședința în felul următor: la început, dl.Lauran va depune jurământul, în calitate de 
consilier, având în vedere Încheierea nr.8650/05.11.2020, a Judecătoriei Baia Mare prin care și 
dl.Lauran a fost numit consilier local. Votăm după aceea Proiectul de ordine de zi care alege 
Președintele de ședință pentru primele 3 luni, după care vom intra în restul proiectelor. Îl rog pe 
dl.Lauran să depună jurământul.

Dl.Lauran Marin-Florin depune jurământul, conform art.117 din OUG nr.57/2019.

Secretar general: Continuăm ședința. Primul proiect este cel pentru numirea dlui.consilier, 
Ardelean Anton, ca Președinte de ședință pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021. Ați 
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văzut că o sa avem un nou ROF al Consiliului local, care este modificat conform noului Cod 
administrativ. În acest ROF am prevăzut această rotație, din 3 în 3 luni, în ordinea alfabetică, 
dânsul fiind primul, supun la vot cine este pentru?  - Unanimitate! 

Îl rog pe dl.Anton Ardelean să își ia funcția în primire.

Anton Ardelean: Bună ziua dragilor, dle.Primar, dlor.consilieri, sunt onorat pentru alegerea pe 
care ați făcut-o și pentru încrederea acordată. Aș vrea să vă precizez încă de la început că, fiind 
prima noastră ședință în plen, pe procedură, și regula este că în comisii se discută, de fapt acolo 
este greul muncii pe care o să o facem, noi, consilierii, și după accea în plen, dacă vor mai fi 
amendamente, dar acolo sunt alte discuții; în rest, vă rog să fim foarte bine intenționați ca în 
comisii să discutăm proiectele care vor fi propuse pentru ședință. Așadar, astăzi nu mai avem 
cum să cerem avizul comisiilor , deoarece posibil nu a fost cum, este prima ședință.

Secretar general: Dar, având în vedere că v-am trimis materialele, odată cu convocatorul, ați 
putut să luați cunoștință despre conținutul acestora, așa cum prevede și Codul administrativ.

Anton Ardelean: Având în vedere că ordinea de zi v-a fost comunicată online, vă supun încă o 
dat spre votare această ordine de zi – Unanimitate! Vă rog să fiți de acord și cu cele două 
proiecte suplimentare propuse de către dl.Primar. – Unanimitate! 
Ordinea de zi fiind aprobată, putem trece la procedura în plen.
Secretar general: Să începeți cu Proiectul nr.3.
Anton Ardelean: P3 - Proiect privind actualizarea ROF al Consiliulu Local Tăuții 
Măgherăuș, conform noului Cod Administrativ.

L-ați studiat, aveți amendamente, discuții... Dl.conilier Popp Viorel are o intervenție, vă rog. Cu 
rugămintea totuși să ne limităm la 2-3 minute pentru fiecare luare de cuvânt.

Popp Viorel: Este un subiect foarte important, care ne va urmări, sau ne va coordona activitatea 
în următorii ani, așa că trebuie să îi acordăm atenție.Dacă aveți la îndemână un Regulament 
propus, vă rog să recitiți art.18, probabil s-a comis o eroare. Este o eroare. Articolul are 
următorul cuprins: „Ședințele comisiilor de specialitate pot avea loc ori de câte ori sunt convocați 
membrii acesteia de către Președinte comisiei?! ”.

Secretar general: Da!
Anton Ardelean: Așa scrie în cod.
Popp Viorel: Totodată, art.34 alin.1 ne amintește că ședințele de Consiliu sunt publice, iar la 
alin.4 se spune că orice cetățean, cu domiciliul sau rețedința în orașul nostru, are dreptul să 
solicite participarea la ședințele de Consiliu, în limitele locurilor disponibile în sală. Iar alin.5 
arată cum se va depune și înregistra cererea de participare. Întrebare în ce mod va ajunge, în timp 
util la cetățean, informația pentru a-și putea consuma dreptul de a participa la procesul de 
elaborare al actelor normtive și la procesul de luare al deciziilor? Deoarece, acest amănunt 
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esențial nu este tratat în forma actuală a Regulamentului. În schimb, Legea 52/2003, în art.2 ne 
obligă la: .....
În continuare, dl.Popp dă citire unor texte de lege, pe care le avea conspectate, anume:

{Legea 52 din 2003 privind transparenţa decizională  în administraţia publică,  în Art. 2 ne obligă la 
„a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care 
urmează să fie dezbătute de autorităţileadministraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra 
proiectelor de acte normative” și „ b) consultareacetăţenilor ..., la iniţiativaautorităţilor publice, în 
procesul de elaborare a proiectelor de acte normative”. Definiția „actului normativ” ne este dată tot 
în această lege la Art.3 litera a) ca fiind actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu 
aplicabilitate generală. Apoi ca să nu avem nici un dubiu vis-a-vis de această responsabilitate la 
Art.6 ne precizează în aliniatul (1) că:  „în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte 
normative, autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această 
acţiune în site-ul propriu, să-lafişeze la sediul propriu, într-unspaţiu accesibil publicului, şisă-l 
transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va 
transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea 
acestor informaţii” șialiniatul(2)„Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi 
adus la cunoştinţa publicului în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre 
analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de 
fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea 
adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul 
limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu 
valoare de recomandare privind proiectul de act normativ”.

Codul administrativ adoptat prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 prevede 
doar obligativitatea dar nu precizeazăexplicit în conținutul său modul, termeneleși de către cine se va 
face public anunțul privind programarea ședințelor în scopul exercitării de către cetățeni a 
drepturilor prevăzute la art. 34 din prezentul regulament.

Totuși, în anexa 1 privind PROCEDURA de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale 
unităților  administrativ-teritoriale, în format electronic,   la art.1 aliniatul (3) privind organizarea și 
structurarea „Monitorului Oficial Local” existent într-o formă experimentală și pe site-ul primăriei 
noastre printre altele se prevede ca obligativitate la litera „c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra 
problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale” 
iar la litera „d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter 
normativ”.

3, Codul Administrativ - aprobat prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019.

-  Articolul 195 Limba oficială și folosirea limbii minorităților naționale – alin.(7) Actele oficiale se 
întocmesc în mod obligatoriu în limba română, sub sancțiunea nulității. 

-  Articolul 465 Condiții de ocupare a unei funcții publice – alin.(1) Poate ocupa o funcție publică 
persoana care îndeplinește următoarele condiții: - lit. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
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-Anexa 1 –PROCEDURA de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale, în format electronic - Art. 2 – alin. (2) Toate datele din Monitorul Oficial Local 
trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, 
ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare, 
potrivit legislației privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.

În virtutea celor arătate mai sus și din dorința de a elimina orice suspiciune legată de transparență 
în activitatea administrației publice și a consiliului local, vă rog domnule președinte să supuneți spre 
analiză și eventual la vot următoarele modificări la  REGULAMENTULUI DE  ORGANIZARE ȘI 
FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI TĂUȚII - MĂGHERĂUȘ:

1. Art.18 va avea următorul cuprins: „Ședințele comisiilor de specialitate pot avea loc ori de câte ori 
sunt convocați membrii acesteia de către președintele comisiei;”

2. Secțiunea 4 – ALTE DISPOZIȚII, Art.22 Litera (o),(p)și (q) vor avea următorul cuprins:

o) „asigură informarea în prealabil, din oficiu, a cetățenilor asupra problemelor de interes 
public care urmează să fie dezbătute de autorităţileadministraţiei locale, conform Art.6  din 
Legea 52/2003 și răspunde de actualizarea permanentă a datelor din MONITORUL 
OFICIAL LOCAL cf. Anexa 1 la O.U.G. 57/2019;”

p) „urmărește și verifică întocmirea documentelor în concordanță cu cerințele art. 2 alin.(2) din 
Anexa 1 la O.U.G. 57/2019;”

q) „alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local; }

Anton Ardelean: Dle. consilier, iertați-mă că vă întrerup, dar noi avem calitatea de aleși, legea 
alegerilor șiiii, deci să nu ne încălecăm, că deja intrați în altceva.

Popp Viorel: Nu, vreau să aduc niște amendamente laaa….

Anton Ardelean: Dar bun, da Regulamentul nu poate fi…legea e mai tare decât Regulamentul, 
dle. consilier. Adică, Regulamentul nu poate fi peste lege, el emană din legi.
Popp Viorel: Deci, Regulamentul trebuie să fie mai explicit și adaptat condițiilor fiecărei legi.
Anton Ardelean: Dar nu mai dezvoltăm noi legea, dle. consilier. Vă rog să vă opriți! Domnule 
Primar…
Primar: Acest Regulament a fost gândit și adoptat și propus către dvs., conform Codului 
administrative. Acest cod este un act normativ care este mai puternic decât Regulamentul pe care 
noi astăzi îl aprobăm. Codul este corelat cu toate celelalte cadre legislative. Nu putem adopta un 
Regulament deât pe baza sa. Toate celelalte prevederi pe care dvs., ni le-ați adus la cunoștință 
sunt în vigoare sunt conform legii și noi va trebui să le respectăm. Dar una este Regulamentul, 
alta este procedura prin care noi trebuie să comunicăm documentele spre cunoștința publicului, a 
cetățenilor. Deci, Regulamentul este pur și simplu actul prin care Consiliul local va funcționa. 
Noi trebuie să respectăm însă și toate celelalte prevederi pe care dvs., dle consilier ni le-ați adus 
la cunoștință.
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Anton Ardelean: Și sunt prevăzute în lege, în legile organice.
Secretar general: Dați-mi voie să răspund la prima întrebare a dlui.consilier. Ați întrebat, dar ați 
și răspuns în acelați timp, a fost oarecum retoric. Faptul că trebuie aduse la cunoștința 
publicului...da, așa se va întâmpla; toate actele cu caracter normativ, se vor publica, vor fi supuse 
30 de zile dezbaterilor publice, vor fi afișate, pe site-ul Primăriei. Vor fi afișate, comunicate, va 
fi transparență, fără niciun fel de problemă, așa se va întâmpla.
Primar: Orice cetățean care dorește să participe la ședințele de CL poate să se prezinte. Nu 
trebuie să facă nicio cerere.
Popp Viorel: Conform Regulamentului, trebuie să depună o cerere, cu 48 de h….
Primar: Orice cetățean poate să participe.
Popp Viorel: Deci avem oricând posibilitatea să nu acceptăm participarea la ședință, în baza 
acestui statut.
Secretar general: V-am spus că nu se acceptă. Ar fi mai bine și pentru noi și pentru  dvs., dacă 
cetățeanul vine și vrea să participe fiindcă are o problemă, să depună o cerere, chiar și cu 48 h, 
pentru ca acea cerere să poată să fie dezbătută în ședințele pe comisii. 
Popp Viorel: Întrebarea era, cum află cetățeanul că noi vom avea ședință peste 4 zile și ce vom 
dezbate?
Secretar general: Aveți dreptate. Acum se lucrează la site-ul Primăriei și la final, vom avea 
Monitorul oficial local, unde vom publica și anunțul cu convocarea, vom pune ordinea de zi și 
convocatorul.
Anton Ardelean: Și ca și prezență dle.Popp, fiindcă sunt condiții special, chiar dacă vor să vină 
la ședință 50 de persoane, noi vom urmări chestiunile de protecție sanitară, vom respecta 
distanțarea. Nu poți să împiedici participarea la o ședință, însă vom limita numărul.
Popp Viorel: În această formă a Regulamentului, putem să îi închidem ușa în nas.
Anton Ardelean: Dl.consilier, nu e chiar așa.
Popp Viorel: Știu că nu o să o facem.
Anton Ardelean: Pe tehnică legislativă și status legal, Regulamentul este emanația din Codul 
administrativ.
Popp Viorel: Atât, ca să o scurtez, aș fi propus la Secțiunea IV – Alte dispoziții, la art.22 lit. 
o), p) și q), următorul cuprins:

o) „asigură informarea în prealabil, din oficiu, a cetățenilor asupra problemelor de interes 
public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei locale, conform Art.6  din 
Legea 52/2003 și răspunde de actualizarea permanentă a datelor din MONITORUL 
OFICIAL LOCAL cf. Anexa 1 la O.U.G. 57/2019;”

p) „urmărește și verifică întocmirea documentelor în concordanță cu cerințele art. 2 alin.(2) din 
Anexa 1 la O.U.G. 57/2019;”

q) „alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local;

Anton Ardelean: Da, asta este în sarcina dlui.Secretar, intră în atribuțiile sale.



6

Popp Viorel: Ar fi bine să fie cuprinse în textul Regulamentului, ca să nu poată fi interpretat, 
sau să existe suspiciuni...

Anton Ardelean: Dar este obligația Secretarului general să facă chestiunea asta. Dacă este o 
obligație legală, o facem în subsidiar și prevedere în Regulament?

Secretar general: Puteți supune la vot această chestiune.

Anton Ardelean: Stați să văd ce supun. Dl.Pop Călin dorește să intervină.

Pop Călin: Este și următoarea variantă pe care putem merge.Să votăm Regulamentul în forma 
actual, iar, după ce avem și comisiile, se vor aduce amendamente pe Comisia juridică, iar dacă 
este cazul, se va complete actualul Regulament.

Anton Ardelean: Deci, dl.consilier Pop propune ca amendamentul propus de către dl.Popp să fie 
dezbătut dupe ce vom avea comisiile și să intre prin cenzura comisiilor: juridică, administrativă 
și după aceea să venim cu o modificare la Regulament printr-o nouă hotărâre de CL. 

Două propuneri vă fac. Cine este de acord să inserăm acum în Regulament propunerea dlui.Popp, 
ca și modificare, amendamentele sale? 

Nu ridică nimeni mâna.

Popp Viorel: Este o supunere la vot asta?

Anton Ardelean:Cine se abține?

Pop Călin: Eu mă abțin.

NOTĂ !!!  Ridică mâna la abțineri și Gaie Marin.

Anton Ardelean: Cine se abține?

Popp Viorel: Deci, restul erau pentru.

Anton Ardelean: Nu are rost să mai discutăm, am zis cine este pentru, nu a fost pentru, nici dvs 
(s.n Popp Viorel) nu ați votat pentru. Asta e. Având în vedere votul exprimat de plen, propunerea 
dlui.Popp se va discuta în ședința viitoare a Consiliului local; s-a votat amendamentul dlui.Pop 
Călin și vom discuta pe comisii dacă va fi cazul să aducem în Regulament modificarea 
respectivă. Da, dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot Proiectul nr.3, privind actualizarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a noului CL. Cine este pentru?  Împotrivă? Nu e 
cazul, unanimitate! Dle Secretar, a fost votat Proiectul nr.3.

P4 - Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Tăuții Măgherăuș.

Aici cred că trebuie să luăm o pauză.Dl.Primar are o propunere, vă rog.

Primar: Așa cum Codul administrativ prevede, Primarul poate să facă propunere pentru postul 
de viceprimar. Propunerea mea este dl.Pop Călin.
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Anton Ardelean: Deci, domnul Secretar general, pe buletinul de vot, dl.Pop Călin. Cine mai 
dorește să candideze pentru funcția de viceprimar? Sau alte propuneri...  Nu mai sunt. Oricum va 
trebui să se facă buletinul de vot. Luăm o pauză de 5 minute, pentru că se votează cu vot secret, 
se vor face buletine de vot, chiar dacă este un singur candidat.

După pauză

Anton Ardelean: Vă rog să luați loc, vom trece la vot. Dl.Secretar o să vă dea la fiecare câte un 
buletin de vot.

Secretar general: Este propunerea făcută, în interiorul chenarului vă rog să treceți DA sau 
NU.Împăturiți foaia, acolo avem o urnă, unde le vom depune și apoi vom trece la numărare. 

În urma numărării voturilor, dl.Pop Călin a acumulat un nr.de 14 voturi.Conform Codului 
administrativ, hotărârea trebuia adoptată cu majoritate absolută, adică 8 voturi din cele 14. 
Astfel, în unanimitate, în funcția de Viceprimar al orașului Tăuții-Măgherăuș este ales dl.Pop 
Călin-Dumitru, pe care îl invit să depună jurământul prev la art.117 din OUG nr.57/2019.

Dl.Pop Călin-Dumitru depune jurământul.

Pop Călin: Totodată, vreau să vă mulțumesc. Acest vot mă responsabilizează.

Ardelean Anton: Continuăm dezbaterile. Așadar, încă o dată felicitări dlui.economist Călin Pop 
pentru alegerea domniei sale ca și viceprimar. Trecem la proiectul nr. 5.
5. Proiect de hotărâre privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local
Ardelean Anton: Grupul PSD are propuneri, probabil și ceilalți. Domnule secretar, dacă le 
notați. Grupul PSD, la comisia 1 propune pe dl.Cadar Cristian și pe dna.Anamaria Miholca. La 
comisia 2, pe dna. consilier Bocuț Anca, care a mai făcut parte din această comisie și în vechiul 
consiliu. Și la comisia 3, comisia juridică, având în vedere și pregătirea, pe Ardelean Anton și 
Rusu Vasile. Acestea sunt propunerile grupului PSD pentru cele trei comisii. 
Pop Călin: Propunerile pentru comisii sunt: Comisia 1 - Rațiu Călin, Mărieș Bogdan, Câmpan 
Cosmin, Rusu Vasile și Pop Călin. Pentru comisia 2: Lauran Marin, Butean Călin, Vakon 
Daiana, Miholca Anamaria și Cadar Cristian. Iar pentru comisia 3: Popp Viorel, Bocuț Anca, 
Ardelean Anton, Szasz Iosif și Gaie Marin.
Ardelean Anton: Grupurile care s-au constituit și legal, trebuie constituite, fac propunere. Nu 
puteți dvs. să propuneți pentru unul care își propune el. Procedural, fiecare grup iși propune pe 
codul administrativ componența în comisii. Și dupa aceasta, se votează. Dacă e de acord, da sau 
nu.
Pop Călin: Acestea sunt propunerile noastre pentru cele trei comisii.
Ardelean Anton: Dar dvs. propuneți. Grupul PSD a făcut propunere. Dvs. faceți altă propunere?
Secretarul general: Fiecare poate să facă propunerile lui, conform codului administrativ. Dacă 
s-ar impune de la început, nu ar fi democratic. Aceste propuneri trebuie să se supună la vot.
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Ardelean Anton: Este voința părților, domnule secretar general și trebuie să respectăm și 
structura.
Secretar general: Voința părților este votul.
Ardelean Anton: Dar mă ascultați puțin? Trebuie să fie și structura cea care s-a votat. Deci 
structura politică. Aici e vorba de structură politică în consililu.
Secretar general: Am înțeles, dar unde spune de structură politică? Sunt comisii de specialitate. 
Nu sunt structuri politice. Dvs. v-ați desemnat ca lider de grup. Mi-ați scris adresa respectivă. 
Dvs. nu puteți vota în numele consiliului.
Ardelean Anton: Da, dar propuneri pot să fac?
Secretar general: Da, puteți să faceți propuneri și să se supună la vot democratic.
În conculzie, se votează, cu majoritatea absolută,  următoarea componență a comisiilor de 
specilitate:

Comisia 1: Pop Călin, Rațiu Călin, Mărieș Bogdan, Câmpan Cosmin și Rusu Vasile
Comisia 2: Lauran Marin, Butean Călin, Vakon Daiana, Miholca Anamaria, Cadar 

Cristian
Comisia 3: Popp Viorel, Bocuț Anca, Ardelean Anton, Szasz Iosif, Gaie Marin

Ardelean Anton: Comisiile urmează să se întâlnească și să se aleagă, conform codului 
administrativ, președintele și secretarul de comisie.

6. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de 
Administrație al Liceului Trăian Vuia
Ardelean Anton: Grupul PSD îl propune pe subsemnatul, Ardelean Anton, să facă parte din cei 
trei, respectând și structura politică. Această propunere v-aș ruga să o supunem la vot, dar are și 
dl. Primar o propunere.
Primarul: Eu am avut în vedere două aspecte în momentul în care am luat decizia de a desemna 
reprezentanții Consiliului Local. Atât cea politică, cât și cea a părinților care au astăzi copii care 
își desfășoară învățământul la Liceul Tehnologic Trăian Vuia, motiv pentru care, eu am propus 
din partea noastră pe dl. Mărieș Bogdan. Am propus-o de a grupul PSD pe dna. Bocuț Anca și pe 
dl. Popp Viorel din partea celorlalți reprezentanți. V-am explicat și motivele pentru care am 
stabilit aceste propuneri. Vă mulțumesc!
Ardelean Anton: Sunt patru propuneri. 
Un cetățean intră în sala de festivități, dorind să participe la ședință. Acesta este invitat să ia loc.
Ardelean Anton: Având în vedere și problemele care sunt la nivel de școală și experiența 
deținută, noi am propus asta, dar urmează să votați. Cine este de acord să facă parte ca și 
reprezentant al consiliului local subsemnatul, Ardelean Anton, în consiliul de administrație? 
Cinci voturi pentru. 
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Pentru următoarele persoane propuse s-a votat după cum urmează:
- Mărieș Bogdan - 10 voturi pentru.
- Bocuț Anca - 12 voturi pentru. 
- Popp Viorel - 9 voturi pentru.

S-a votat următoare componență a Consiliului Local în Consiliul de Administrație al 
Liceului Tehnologic Trăian Vuia: Mărieș Bogdan, Bocuț Anca și Popp Viorel. 

7. Proiect privind desemnarea reprezentantului orașului Tăuții-Măgherăuș ca membru în 
Adunarea Generală a ADI-Maramureș pentru mandatul 2020-2024 (primar Marinescu 
Dumitru)

Votat în unanimitate dl. Marinescu Dumitru.

8. Proiect privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați pentru investiția «Asfaltarea străzilor 18,31 și 68 din orașul Tăuții-Măgherăuș, 
jud. Maramureș»

Ardelean Anton: Aveți întrebări la acest proiect?
Popp Viorel: Dacă inițiatorul proiectului ne poate prezenta pe scurt proiectul, având în vedere că 
nu am avut comisiile stabilite? Mulțumesc!
Marinescu Dumitru: Aceste străzi au fost proiectate acum câteva luni și s-a constatat că au 
anumite probleme de proiectare, motiv pentru care urmează ca toate aceste străzi să aibă rigole 
betonate pentru scurgerea apelor pluviale, să se realizeze podețele pe fiecare stradă, motiv pentru 
care valoarea contractului a crescut cu peste 15% și este necesar să aprobăm indicatorii tehnico-
economici, să putem semna actul adițional, să factureze și să putem face plățile. Vă mulțumesc!

Votat în unanimitate.

9. Proiect privind modificarea HCL nr.162/31.07.2020, privind acordarea unor facilități la 
transportul local de persoane
Ardelean Anton: Există întrebări?
Secretarul general: Aș dori să fac precizarea că, prin modificarea legii învățământului, studenții 
nu mai beneficiază de gratuitate pentru transportul în comun pe autobuze, fiindcă au pe tren, 
rămânând doar ceilalți din învățământul preuniversitar. Aceasta este modificarea, conform legii. 
Mulțumesc!

Votat în unanimitate.
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10. Proiect aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Achiziții echipamente 
de protecție pentru prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul 
SARS-CoV-2”
Marinescu Dumitru: Așa cum s-au depus proiecte pe fonduri europene pentru achiziționarea de 
tablete, laptop-uri și de table inteligente, Guvernul României a scos o linie de finanțare pentru 
achiziționare de măști și de toate măsurile de protecție pentru elevii din școli. Și atunci, dorim să 
aplicăm pentru obținerea acestei finanțări și am nevoie ca acești indicatori tehnico-economici să 
fie aprobați pentru a nu pierde sesiunea de depunere. Vă mulțumesc!
Ardelean Anton: Proiectul a fost făcut. Sperăm să fie și aprobat.

Votat în unanimitate.

11. Proiect privind aprobarea sumelor necesare pentru achiziționarea pachetelor-cadou ce 
se vor acorda cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Ardelean Anton: Aici în expunerea de motive am văzut 30.000 lei. Ce valoare va avea un 
pachet?
Micle Angela: Douăzeci si cinci de lei plus TVA.
Ardelean Anton: Deci aproximativ 1000 de pachete pentru școală, colindători, invitați și 
personalul Primăriei.
Marinescu Dumitru: Noi astăzi aprobăm și am propus această sumă pentru achiziționarea de 
pachete, dar datorită pandemiei și situației în care ne aflăm vom vedea cum și în ce condiții vor fi 
distribuite aceste pachete. Noi am făcut demersuri către DSP Maramureș să ne comunice care 
sunt condițiile în care vom putea distribui aceste pachete cadou. Încă nu am primit răspunsul și în 
funcție de ce ne spun și ei vom lua măsurile care se impun în privința aceasta.
Votat în unanimitate.

Se trece la votarea Proiectelor suplimentare.

1. Proiect privind desemnarea D-lui. Marinescu Dumitru, având funcția de primar al 
Orașului Tăuții-Măgherăuș, ca nou responsabil de proiect care să reprezinte localitatea în 
relațiile cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Ardelean Anton: Toate proiectele pe fonduri europene trebuie să aibă un reprezentant - 
primarul, care este și ordonatorul principal de credite. Deci la acest proiect este vorba despre 
proiectul depus privind modernizarea și finanțarea zonei de lângă dispensarul uman.

Votat în unanimitate.
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2. Proiect privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „Reconversia si refuncționalizarea terenurilor vacante și neutilizate din zona 
centrala a orașului Tăuții-Măgherăuș”
Ardelean Anton: Este tot un proiect european. Proiectul s-a depus cu mult timp în urmă. Este 
necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici. Este vorba de centrul civic. 

Votat în unanimitate.

Ardelean Anton: Ordinea de zi a fost parcursă. Cei din sală mai au întrebări? Vă ascultăm.

Se prezintă dl. Mununar Petru, de pe str.1 nr.59. Dorește să știe când se va rezolva canalizarea.

Marinescu Dumitru: Mâine la ora zece suntem așteptați - o delegație din partea primăriei 
Tăuții-Măgherăuș, în frunte cu primarul și cei de la Serviciul Urbanism - la Direcția Regională 
de Drumuri și Poduri Cluj, în vederea depunerii și proiectării racordării străzii principale la 
rețeaua de canalizare. După întâlnirea de mâine o să vă putem da mai multe detalii vis-s-vis de 
toți pașii pe care urmează să îi parcurgem pentru a finaliza această investiție și anume 
canalizarea de pe str. 1.

Ardelean Anton: Cu o rugăminte dl.Primar și dl.Secretar, să trimiteți o comunicare la adresa 
dlui. Mununar cu rezultatul întâlnirii de la Cluj.

Marinescu Dumitru: Vor primi răspuns toți cetățenii de pe raza străzii nr.1 și din orașul Tăuții-
Măgherăuș vis-a-vis de această problemă. Ce doream să mai adaug, astăzi pentru ședința de 
consiliu, am stabilit cu dl. secretar să nu fie diverse datorită lipsei comisiilor de specialitate din 
cadrul consiliului local. Vom convoca o ședință de consiliu în prima parte a lunii Decembrie, 
dacă o să fiți și dvs. de acord și o să puteți, astfel încât să putem lua în discuție și cererile diverse 
care sunt adresate Consiliului Local. Aș mai avea încă o întrebar: cum preferați să organizăm 
aceste ședințe de consiliu? În prima parte a zilei? Sau după-masa? Ca să nu avem niciun fel de 
probleme cu serviciul. Asta ar fi bine să comunicați dlui. secretar, iar eu voi convoca ședințele în 
așa fel încât să nu aducem nicio atingere locurilor de muncă și programului pe care dvs. îl aveți. 
Vă mulțumesc!

Secretarul general: Am și eu o precizare. La prima ședință de comisie o să trebuiască, conform 
codului administrativ, să vă stabiliți un președinte și un secretar, ca să fiți statutari.

Popp Viorel: Cine va convoca ședințele de comisie?

Secretarul general: Președintele. Pentru prima ședință o voi face eu. Iar eu aș dori să fiu invitat 
la ședințele pe comisii pentru a vă da explicații și lămuriri, chiar dacă vor fi trimise proiectele 
înainte.

Pop Călin: La comisii participă personalul administrației publice, pe lângă secretar, pentru orice 
lămuriri.
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Ardelean Anton: Mai sunt întrebări?

Secretarul general: La diverse, este un proces verbal PSD trimis de dl.Anton Ardelean în 
atenția secretarului general și al consiliului local prin care ne spune că a fost desemnat de către 
consilierii locali PSD ca și lider de grup. Fiindcă sunteți și dv. aici, îl rog pe dl.Ardelean să ne 
explice ce trebuie să înțelegem din acest lucru.

Ardelean Anton: Dacă vă uitați în codul administrativ, consilierii locali se constituie în grupuri 
politice. Dacă vă uitați atent. Își aleg lider de grup. Iar cei care nu au lider de grup se unesc ei 
între ei. Grupul trebuie să aibă minimum trei membri. Liderii de grup comunică mai repede o 
poziție din partea grupului respectiv. De aceea, mă îndoiesc că celelalte partide nu și-au ales un 
lider de grup, fiindcă codul administrativ prevede explicit chestuinea aceasta.

Secretarul general: Prevede, dar nu este obligatorie și vă atrag atenția, să aveți în vedere că, 
indiferent de opinia liderului de grup, orice hotărâre se supune la vot.

Ardelean Anton: Normal. Pentru celeritatea luării deciziilor a prevăzut codul administrativ 
acele grupuri. Noi, PDS-ul, v-am comunicat. Mai studiem codul administrativ până la ședința 
următoare. De exemplu, la orice negociere discuți doar cu liderul, deoarece el are poziția 
grupului. Și discută cei doi, trei, astfel încât decizia se ia mai repede.

Popp Viorel: Într-adevăr, Codul Administrativ permite înființarea de grupuri politice sau de 
interes, dar nu au rol deliberativ. Nici măcar nu trebuie să fie consultate.

Ardelean Anton: Doar comunicativ am zis.

Popp Viorel: Grupurile se înțeleg între ele, dar astea nu înseamnă că pot avea influență asupra 
deciziilor consiliului local. Cele trei comisii sunt cele care vor fi consultate de fiecare dată.

Ardelean Anton: O să vedeți ce greu este când se iau decizii. Acesta este rolul grupurilor. 
Pentru că liderii de grup se înțeleg. Se armonizează părerile și se merge la vot. Cei care nu au trei 
membri se pot afilia, asocia la alt grup.

Szasz Iosif: O paranteză fac, cu referire la liderul de grup și poziția lui. Eu cu dl.Popp și cu dl. 
Câmpan avem minoritate în consiliu și astfel nu vom putea să ne alegem un lider de grup, pentru 
că eu reprezint comunitatea maghiară și noi avem prioritățile noastre, dl. Popp le are pe ale lui. 
Deci nu ne putem reprezenta interesele.

Ardelean Anton: Dar vă puteți afilia. Eu v-am spus pentru celeritatea deciziilor și așa prevede și 
codul administrativ.

Popp Viorel: Prevede pentru parlamentari.

Secretarul general: Asta trebuie să înțeleagă și consilierii - comisiile votează. Ca și comunicare 
pe care o să o faceți către mine sau consiliu local, în calitate de lider de grup, da.
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Ardelean Anton: Deci comunicativ, am și spus. Și scrie clar în codul administrativ. 

Președintele declară ședința închisă.

Preşedinte de şedinţă,                                                                                  Secretar general,

  Anton Ardelean                                                                                       Bîndilă Călin-Ioan

Întocmit,

Băbuţiu Florina-Mădălina

Ardelean Corina


