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Nr. 147 din 17.01.2019

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 17.01.2019, în şedinţa de îndată a Consiliului Local al 

comunei Tăuteu, judeţul Bihor
 

            La sala de şedinţe a Consiliului Local al  Comunei Tăuteu are loc şedinţa de îndată a

Consiliului Local al Comunei Tăuteu, convocată de către Primarul Comunei Tăuteu în baza Dispoziţiei

nr. 29 din data de 17 ianuarie 2019. 

            La şedinţă sunt prezenţi în sală 9 consilieri locali din 13 consilieri locali în funcţie, domnul

primar  Vincze  Nandor- tefan  şi  secretarul  comunei  Tăuteu.  Lipsesc  motivat  domnul  consilierȘ

Colompar Adrian-Mihai, domnul consilier Hegeto Alexandru, domnul consilier Pui Gavril i domnulș

consilier Scurt Cozmin-Mihai, care au anunţat la momentul convocării că nu pot fi prezen i la şedinţă,ț

întrucât se află la serviciu şi nu pot părăsi locul de muncă.

            Convocarea consiliului local s-a telefonic, de către secretarul comunei Tăuteu, prezentându-se

ordinea de zi, data şi ora desfăşurării şedinţei de îndată. 

            Şedinţa a început la ora 11.00, în sala de şedinţe a Primăriei Comunei Tăuteu.                            

            Şedinţa consiliului local este publică.

            Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei Comunei Tăuteu: 

- Dl. Vincze Nandor- tefan – primarul comunei TăuteuȘ

- Dna. Silaghi Adela Maria – secretarul Comunei Tăuteu. 

             Pentru început, domnul primar Vincze Nandor- tefan explică domnilor consilieri motivul iȘ ș

urgen a convocării Consiliului Local al comunei Tăuteu în edin ă de îndată, respectiv: ț ș ț

- adresa  nr.  3909/11.01.2019  a  Ministerului  Dezvoltării  Regionale,  Administra iei  Publice  iț ș

Fondurilor Europene – Direcţia Generală de Dezvoltare Regională şi Infrastructură, prin care se

solicită transmiterea până la data de 20.01.2019 a unor documente actualizate cu privire la

obiectivele de investiţii finanţate în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Locală (PNDLț

II),

- aprobarea  prin  hotărâre  de  consiliu  a  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ăriiș ț

obiectivului,  în  urma finalizării  achizi iilor pentru investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTEț ț

BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  TĂUTEU,  COMUNA  TĂUTEU,  JUDE UL  BIHOR”  i  aȚ ș

indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ării  obiectivului,  în  urma finalizării  achizi iilorș ț ț

pentru  investi ia   ”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  POIANA,ț

COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț
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           În conformitate cu prevederile art.  43 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnul primar Vincze Nandor- tefanȘ

prezintă Ordinea de zi a şedinţei de îndată, după cum urmează:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ăriiș ț
obiectivului,  în urma finalizării  achizi iilor pentru investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTEț ț
BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ăriiș ț
obiectivului,  în urma finalizării  achizi iilor pentru investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTEț ț
BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

            Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la Ordinea de zi, domnul primar supune la vot aprobarea

proiectului de hotărâre a Ordinii de zi pentru edin a de îndată.ș ț

            Se votează cu 9 voturi ”pentru”.

            Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 1/17.01.2019.

           II. Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe Ordinea de zi: aprobarea indicatorilor tehnico-

economici  i  a  cofinan ării  obiectivului,  în  urma  finalizării  achizi iilor  pentru  investi iaș ț ț ț

”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU,

JUDE UL BIHOR”.Ț

            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat de primarul comunei Tăuteu. Proiectul de

hotărâre este  însoţit  de Expunerea de motive nr. 116/15.01.2019 şi  de Raportul  de specialitate  nr.

118/15.01.2019  întocmit  de  dna.  Curtean  Florina  –  şef  Serviciu  Financiar  Contabil  din  cadrul

aparatului  de  specialitate  al  primarului.  De  asemenea,  proiectul  de  hotărâre  este  înso it  de  avizulț

favorabil  al Comisiei  de specialitate pentru agricultură,  activităţi economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu,

care s-a întrunit înainte de edin a ordinară.ș ț

           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.ț

           Doamna pre edinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.ș

           Se votează cu 9 voturi ”pentru”.

           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 2/17.01.2019.

          III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe Ordinea de zi: aprobarea indicatorilor tehnico-

economici  i  a  cofinan ării  obiectivului,  în  urma  finalizării  achizi iilor  pentru  investi iaș ț ț ț

”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU,

JUDE UL BIHOR”.Ț
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            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat de primarul comunei Tăuteu. Proiectul de

hotărâre este  însoţit  de Expunerea de motive nr. 117/15.01.2019 şi  de Raportul  de specialitate  nr.

119/17.01.2019  întocmit  de  dna.  Curtean  Florina  –  şef  Serviciu  Financiar  Contabil  din  cadrul

aparatului  de  specialitate  al  primarului.  De  asemenea,  proiectul  de  hotărâre  este  înso it  de  avizulț

favorabil  al Comisiei  de specialitate pentru agricultură,  activităţi economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu,

care s-a întrunit înainte de edin a ordinară.ș ț

           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.ț

           Doamna pre edinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.ș

           Se votează cu 9 voturi ”pentru”.

           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 3/17.01.2019.

           După dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe Ordinea de zi, preşedintele de şedinţă,

anunţă că, în urma voturilor consilierilor locali prezen i, au fost adoptate următoarele hotărâri:ț

1. H.C.L nr. 1/17.01.2019 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al

Comunei Tăuteu, din data de 17 ianuarie 2019.

2.  H.C.L  nr.  2/17.01.2019 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ăriiș ț

obiectivului, în urma finalizării achizi iilor pentru investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRAț ț

ÎN LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț

3.  H.C.L  nr.  3/17.01.2019 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ăriiș ț

obiectivului, în urma finalizării achizi iilor pentru investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRAț ț

ÎN LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”..Ț

             Preşedintele de şedinţă mulţumeşte celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei de îndată

din data de 17 ianuarie 2019, drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal de şedinţă, care

este format din 3 (trei) pagini.

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ  
           CONSILIER LOCAL                                               SECRETAR

      Solyom Iudit                                                    Silaghi Adela Maria
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