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Nr. 246 din 31.01.2018

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 31 ianuarie 2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

comunei Tăuteu, judeţul Bihor

            În sala de şedinţe a Consiliului Local al  Comunei Tăuteu are loc şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu. 
            La şedinţa de astăzi sunt prezenţi 13 consilieri, din cei 13 consilieri care compun Consiliul
Local al comunei Tăuteu.
            Sunt întrunite astfel prevederile art.  40 alin (1) din Legea nr. 215/2001 republicată,  cu
modificările i completările ulterioare, prezenţa majoritaţii consilierilor locali în functie, sedinţa fiindș
legal constituită.
           Şedinţa a fost convocată de domnul primar Vincze Nandor- tefan pe baza Ș convocării scrise nr.
165 din  19.01.2018 şi  a  Dispoziţiei  Primarului  nr. 6  din  19  ianuarie  2018,  în  conformitate  cu
prevederile  art.  39  alin.  3  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată  cu
modificarile şi completările ulterioare.
            În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum i ordinea de zi propusă aș
se discuta, conform prevederilor legale.
           Lucrările şedinţei ordinare sunt publice.
           La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze
Nandor- tefan, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu i doamna Curtean Florina, efȘ ș ș
Serviciu Financiar Contabil. 
         
           I. 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-Ştefan
prezintă ordinea de zi a şedinţei ordinare, după cum urmează:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  procesului-verbal  al  edin ei  ordinare  din  data  de  21ș ț
decembrie  2017.

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea propunerii  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale

individuale pe anul 2017 ale secretarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.  
             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu,ț
pe anul 2017.

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi

efectuate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare al

Compartimentului Asistenţă Socială organizat la nivelul comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț
             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

6. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș
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           De asemenea, având în vedere urgenţa şi faptul că dezbaterea acestui proiect de hotărâre nu
poate fi  amânată până la următoarea şedinţă ordinară, domnul primar solicită  introducerea pe
ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul localită iiț
Chiribi ,  comuna Tăuteu,  jude ul  Bihor,  din proprietatea Statului  Român în  proprietateaș ț
privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobile..ș
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț  

            Preşedintele de şedinţă, dl. Peto Gavril, supune la vot introducerea pe ordinea de zi a
proiectului de hotărâre iniţiat de dl.primar. 
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”. Proiectul de hotărâre este introdus pe ordinea de zi.

            Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la ordinea de zi, domnul primar Vincze Nandor- tefanȘ
supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre a ordinii de zi.
            Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
            Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 1/31.01.2018.
                     
           II.  Se trece la dezbaterea  punctului 1 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 21 decembrie 2017. 
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 21 decembrie 2017.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 2740 din data de 21 decembrie 2017.      
           Domnul preşedinte de şedinţă Peto Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 2/31.01.2018.

           III. Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea propunerii  de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe anul 2017 ale
secretarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 19/05.01.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
20/05.01.2018 întocmit de secretarul comunei, precum şi de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate
pentru  învă ământ,  sănătate,  familie,  juridică  i  disciplină  din  cadrul  Consiliului  Local  al  comuneiț ș
Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Domnul preşedinte de şedinţă Peto Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 3/31.01.2018.

           IV. Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu, pe anul 2017.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 21/05.01.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
22/05.01.2018  întocmit  de  dna.  Curtean  Florina,  ef  Serviciu  Financiar  Contabil  în  aparatul  deș
specialitate al primarului, precum şi de Avizul 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.  Dna.  Curtean  Florina  prezintă,  pe  scurt,  situa iaț
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operaţiunilor efectuate de instituţie în cursul anului 2017 în legătură cu încasările şi plăţile efectuate la
31  decembrie  2017,  în  conformitate  cu  Bilan ul  contabil  i  Balan a  de  verificare  întocmite  la  31ț ș ț
decembrie 2017.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Domnul preşedinte de şedinţă Peto Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 4/31.01.2018.

          V. Se trece la  dezbaterea  punctului 4 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2018 de către
persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 23/05.01.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
24/05.01.2018 întocmit de dna. Farca  Ioana-Crina, consilier în Compartimentul Asisten ă Socială, înș ț
aparatul de specialitate al primarului, precum şi de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru
muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport, activită i social-culturale, culte din cadrulș ț ț ș ț
Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Domnul preşedinte de şedinţă Peto Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 5/31.01.2018.

            VI. Se trece la dezbaterea  punctului 5 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare al Compartimentului Asistenţă
Socială organizat la nivelul comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 25/05.01.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
202/26.01.2018 întocmit de dna. Farca  Ioana-Crina, consilier în Compartimentul Asisten ă Socială, înș ț
aparatul de specialitate al primarului, precum şi de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru
muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport, activită i social-culturale, culte din cadrulș ț ț ș ț
Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Domnul preşedinte de şedinţă Peto Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 6/31.01.2018.

            VII. Se trece la dezbaterea  punctului 6 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  trecerii  unor  terenuri  situate  în  intravilanul  localită ii  Chiribi ,  comuna  Tăuteu,ț ș
jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, ț
precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobile.ș
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 217/29.01.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
218/29.01.2018  întocmit  de  dl.  Jarca  Lucian,  consilier  –  topograf   în  Compartimentul  Agricol  iș
Cadastru,  în  aparatul  de  specialitate  al  primarului,  precum şi  de  Avizul  favorabil  al  Comisiei  de
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specialitate  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,
protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Domnul preşedinte de şedinţă Peto Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 7/31.01.2018.

           V. Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
În continuare, se pun în discu ie cerereile depuse de următoarele persoane:ț

 Cererea  cu  numărul  de  înregistrare  2665/14.12.2017 depusă  de  dl.  Purdea  Nicolae,  cu

domiciliul în localitatea Chiraleu, nr. 165, comuna Chi laz, prin care solicită despăgubire pentruș
un teren pe care l-a de inut pe raza comunei Tăuteu i care a fost ocupat de autostradă. Petentulț ș
nu a  anexat  documente  justificative  cererii.  Întrucât  nu este  bază  legală  pentru  solu ionare,ț
cererea este respinsa cu unanimitate de voturi de către consilieri.

 Cererea  cu  numărul  de  înregistrare  64/11.01.2018 depusă  de  doamna  Balint  Eva,  din

localitatea Tăuteu, nr. 216, care solicită ajutor financiar pentru opera ia la rinichi, întrucât nuț
realizează  niciun  venit.  Domnii  consilieri  cunosc  situa ia  petentei,  iar  dl.  consilier  Covaciț
Cornel  propune  să  i  se  întocmească  dosarul  pentru  a  fi  internată  la  C.I.A.  Ciutelec.  De
asemenea, dl. consilier Bradacs Zsolt propune să se facă dona ii pentru astfel de cazuri. Întrucâtț
nu se dispune în prezent de fonduri pentru acordarea de ajutoare în acest scop, cererea este
respinsă cu 9 voturi ”pentru” i 4 ab ineri.ș ț

 Cererea cu numărul de înregistrare 1/04.01.2018 depusă de dl. Baicu Ioan, cu domiciliul în

localitatea Bogei, nr. 236, prin care solicită plata consumului de apă fără pierderile suferite în
urma  defec iunii.  Dl.  primar  propune  ca  petentul  să  plătească  timp  de  3  luni  consecutivț
consumul mediu pe care l-a avut înainte de înregistrarea pierderilor. Se votează cu unanimitate
de voturi.

 Cererea cu  numărul  de  înregistrare 2/29.01.2018  depusă  de  dl.  Pintiu a  Florin-Călin,  cuț

domiciliul în localitatea Ciutelec, nr. 200, prin care solicită inten ia de a închiria cca 5 ha teren,ț
în zona Rovine. Cererea va fi repartizată spre solu ionare Compartimentului Agricol i Cadastru.ț ș

 Cererea cu numărul de înregistrare 3/29.01.2018 depusă de dl. Cuc Florin, cu domiciliul în

localitatea  Bogei,  nr.  274/A,  prin  solicită  închirierea  a  12  ha  din  pă unea  comunală,  înș
vecinătatea pădurii ”la Zima”. Dl. primar men ionează că, după expirarea actualelor contracte deț
închiriere,  se  va  întocmi  documenta ia  pentru  atribuirea  în  folosin ă  a  pă unilor  comunale,ț ț ș
urmând să- i depună cerere i documente justificative pentru participarea la licita ie. În acestș ș ț
contex, nu se poate solu iona favorabil cererea petentului.ț

 Cerearea cu numărul de înregistrare 4/29.01.2018 depusă de dl. Prisăcaru Samuel Mihai, cu

domiciliul în localitatea Bogei, nr. 154, care solicită eliberarea autoriza iei de transport în regimț
de taxi. Nu depune documente justificative. Se constată că petentul nu are firmă înfiin ată înț
acest scop. În acest context, petentul va fi în tiin at că autoriza ia se va elibera în baza unorș ț ț
documente justificative care trebuie depuse la primărie.

 Cererea cu  numărul  de  înregistrare71/15.01.2018 depusă  de  dl.  Sabău Daniel  Florin,  cu

domiciliul în localitatea Chiriib , nr. 207/B, prin care solicită compensarea datoriilor la bugetulș
local, atât pe persoană fizică, cât i pe persoană juridică, respectiv să realizeze transport pentruș
elevi, în diferite excursii în contul datoriilor înregistrate la bugetul local. Se constată că suma
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datoriilor  la  bugetul  local  depă e te  12.000 lei.  Dl.  consilier  Scurt  Cozmin Mihai  se opuneș ș
solicitării, motovând că nu este legală măsura, pentru că petentul are calitatea de transportator
interna ional i realizeză profit; mai mult, pentru transportul elevilor în excursie este normal săț ș
se ceară oferte de pre , fiind probabil să avem ofertan i sub pre ul oferit de către petent. Deț ț ț
asemenea,  dl.  consilier  Covaci  Cornel   se  opune  vehement  solicitării  petentului  i  solicităș
conducerii să se ia măsurile legale pentru achitarea la zi a datoriilor către bugetul local. Având
în  vedere  divergen ele  de  opinie  ale  domnilor  consilieri,  dl.  primar  propune  amânareaț
solu ionarii cererii pentru edin a de consiliu următoare, pentru a fi prezent i dl. Sabău Danielț ș ț ș
Florin.

 Dl. consilier Scurt Cozmin Mihai ridică o problemă cu care se confruntă comunitatea din

localitatea Ciutelec, respectiv calitatea procesului de învă are la clasele primare din localitate.ț
Având în vedere că toate clasele primare sunt simultane, având o singură învă ătoare, părin iiț ț
sunt nemul umi i de calitatea activită ilor de învă are i vor să se organizeze pentru a adunaț ț ț ț ș
semnături în vederea înfiin ării unui post de învă ătoare. Dl. consilier Colompar Adrian Mihaiț ț
intervine i men ionează că sunt părin i din localitatea Bogei care vor să- i transfere copiii laș ț ț ș
coala din Ciutelec. Având în vedere acestea, dl. viceprimar propune să fie invitat dl. directorș
anta Cucura Cosmin la următoarea edin ă de consiliu, pentru a se discuta în detaliu aceastăȘ ș ț

problemă.
           Se constată că nu sunt cereri/solicitări ale cetă enilor sau alte probleme care să fie discutate înț
edin ă.ș ț

            Domnul preşedinte de edin ă Peto Gavril anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea deș ț
zi,  mulţumeşte alături de primarul comunei Tăuteu celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei
ordinare din data de 31 ianuarie 2018.

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 5 (cinci) pagini,
azi, 31 ianuarie 2018.

      PRE EDINTE DE EDIN Ă                                                      Ș Ș Ț CONTRASEMNEAZĂ
            CONSILIER LOCAL                                                                       SECRETAR 
                    Peto Gavril                                                                            Silaghi Adela Maria
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