
COMUNA TĂUTEU
Tăuteu, nr. 122, jud. Bihor, tel: 0259354825, 0259354826, fax: 0259354826

Nr. 310 din 31.01.2020

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 31 ianuarie 2020, 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. 137 alin 1 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.ța de urgență a Guvernului nr. ța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul  administrativ,  referitoare  la  prezenţa  majoritaţii  consilierilor  locali  în
functie, sedinţa fiind legal constituită.
           Şedinţa a fost convocată de secretarul general al comunei Tăuteu pe baza Convocării scrise nr.
232 din  23.01.2020 şi  a  Dispoziţiei  Primarului  nr.  1  din  23 ianuarie  2020,  în  conformitate  cu
prevederile art.  133 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 134 alin. 1 lit. a i alin. 2 din Ordonan a deși alin. 2 din Ordonanța de ța de
urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.ța de
            În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum i Ordinea de zi propusă ași alin. 2 din Ordonanța de
se discuta, conform prevederilor art. 134 alin. 5 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ța de ța de
privind Codul administrativ.

           Lucrările şedinţei ordinare sunt publice, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. 1 iși
alin. 2 din  Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.ța de urgență a Guvernului nr. ța de urgență a Guvernului nr.
           La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze
Nandor- tefan, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu i doamna CurteanȘtefan, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu și doamna Curtean și alin. 2 din Ordonanța de
Florina, ef Serviciu Financiar Contabil. De asemenea, mai participă la edin ă domnul Drimbău Călin-și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de ța de
Miron, administratorul S.C. SPIC TĂUTEU S.A. i domnul anta-Cucura Cosmin, directorul coliiși alin. 2 din Ordonanța de Ștefan, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu și doamna Curtean Ștefan, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu și doamna Curtean
Gimnaziale nr. 2 Bogei.
         
           I. 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 19 decembrieși alin. 2 din Ordonanța de ța de
2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispozi iei  Primarului nr. 107 din 23 decembrie  2019ța de
privind rectificarea bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe trimestrul al IV-lea alța de
anului 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispozi iei  Primarului nr. 108 din 24 decembrie  2019ța de
privind rectificarea bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe trimestrul al IV-lea alța de
anului 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe anul 2019 i ași alin. 2 din Ordonanța de
Planului de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ulța de
Bihor, pe anul 2020.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu,ța de
jude ul Bihor, pe anul 2019.ța de
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- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării i completării Hotărârii Consiliului Local nr.și alin. 2 din Ordonanța de

60  din  31  iulie  2017  privind  aprobarea  salariilor  de  bază  pentru  func ionarii  publici  ița de și alin. 2 din Ordonanța de
personalul  contractual  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primărului  comunei  Tăuteu,
jude ul Bihor.ța de
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile – terenuri intravilane din domeniul
public în domeniul privat al comunei Tăuteu, jude ul Bihor i atribuirea de numere cadastrale.ța de și alin. 2 din Ordonanța de
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2019 i a bugetului de veniturița de și alin. 2 din Ordonanța de
i  cheltuieli  pe  anul  2020  pentru   S.C.  SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNALși alin. 2 din Ordonanța de

TĂUTEU S.A. (S.C. SPIC TĂUTEU S.A.).
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

9. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  propunerii  de evaluare  a  performanţelor  profesionale
individuale pe anul 2019 ale secretarului general al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

       8.  Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ța de ța de și alin. 2 din Ordonanța de
           
             Având în vedere că pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile –
terenuri  intravilane  din  domeniul  public  în  domeniul  privat  al  comunei  Tăuteu,  jude ul  Bihor  ița de și alin. 2 din Ordonanța de
atribuirea de numere cadastrale, nu au fost întocmite în termen documentele aferente proiectului de
hotărâre, domnul primar propune scoaterea proiectului de pe Ordinea de zi. Se supune la vot scoaterea
de  pe  Ordinea  de  zi  a  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  trecerii  unor  imobile  –  terenuri
intravilane din domeniul public în domeniul privat al comunei Tăuteu, jude ul Bihor i atribuirea deța de și alin. 2 din Ordonanța de
numere cadastrale. Se votează cu 13 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre este scos de pe Ordinea
de zi.

            De asemenea, în temeiul prevederilor art. 135 alin. 8 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.ța de ța de
57/2019  privind  Codul  administrativ,  domnul  Primar  propune  suplimentarea  Ordinii  de  zi  cu
următoarele proiecte de hotărâre: 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 77
din  27  august  2019  privind  aprobarea  indicatorilor  financiari  actualiza i  pentru  proiectulța de
“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu
- Observa ie: țiator: Primarul comunei Tăuteu urgen a impune adoptarea acestei hotărâri.  ța impune adoptarea acestei hotărâri.  

           Se supune la vot introducerea pe Oridnea de zi a Proiectului de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 77 din 27 august 2019 privind aprobarea indicatorilor
financiari  actualiza i  pentru proiectul “Modernizare Cămin Cultural  în localitatea Ciutelec,  Comunața de
Tăuteu”. Se votează cu 13 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre este introdus pe Ordinea de zi.

           Nu sunt alte obiec iuni cu privire la suplimentarea Ordinii de zi. Domnul Primar supune la votța de
suplimentarea  Ordinii  de  zi  cu  proiectul  de  hotărâre  mai  sus  men ionat,  ța de se  votează  cu  13 voturi
”pentru”.

            Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la Ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 135 alin.
7 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr.  57/2019 privind Codul administrativța de ța de ,  domnul primar
Vincze Nandor- tefan supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre a Ordinii de zi.Ștefan, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu și doamna Curtean
            Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
            Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 1/31.01.2020.
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            II. Se trece la dezbaterea  punctului 1 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare din 19 decembrie 2019.și ța de urgență a Guvernului nr.
           Secretarul general al  comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei  ordinare din data de 19
decembrie 2019. Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-
verbal al şedinţei ordinare cu numărul de înregistrare 3305 din data de 19 decembrie 2019. Proiectul de
hotărâre este înso it deța de  Referatul de aprobare nr. 30/08.01.2020 al primarului comunei Tăuteu i deși alin. 2 din Ordonanța de
Raportul de avizare nr. 172/20.01.2020 întocmit de secretarul general  al comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 2/31.01.2020        

           III. Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
validarea Dispozi iei  Primarului nr. 107 din 23 decembrie 2019 privind rectificarea bugetuluița de urgență a Guvernului nr.
local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe trimestrul al IV-lea al anului 2019.ța de urgență a Guvernului nr.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 31/08.01.2020 al Primarului Comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
173/20.01.2020 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului  Comunei  Tăuteu,  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.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 3/31.01.2020.  
 
           IV.  Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
validarea Dispozi iei  Primarului nr. 108 din 24 decembrie 2019 privind rectificarea bugetuluița de urgență a Guvernului nr.
local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe trimestrul al IV-lea al anului 2019.ța de urgență a Guvernului nr.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 32/08.01.2020 al Primarului Comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
174/20.01.2020 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului  Comunei  Tăuteu,  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.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 4/31.01.2020.  
            
            V.  Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  Analizei  apărării  împotriva  incendiilor  pe  anul  2019  i  a  Planului  de  măsuri  înși
domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ța de urgență a Guvernului nr.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 33/08.01.2020 a Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
175/20.01.2020  întocmit  de  inspectorul  protec ie  civilă  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  alța de
Primarului Comunei Tăuteu, precum şi de Avizul favorabil  comun al Comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 5/31.01.2020.
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           VI.  Se trece la dezbaterea  punctului 5 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ța de urgență a Guvernului nr. ța de urgență a Guvernului nr.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 34/08.01.2020 a Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
176/20.01.2020  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  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.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 6/31.01.2020        

           VII.  Se trece la dezbaterea  punctului 6 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării i completării Hotărârii Consiliului Local nr. 60 din 31 iulie 2017 privindși
aprobarea salariilor  de  bază pentru func ionarii  publici  i  personalul  contractual  din  cadrulța de urgență a Guvernului nr. și
aparatului de specialitate al primărului comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ța de urgență a Guvernului nr.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 167/17.01.2020 a Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
177/20.01.2020  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului, precum şi de Avizul favorabil comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 7/31.01.2020
       
            VIII.  Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea execu iei bugetare pe anul 2019 i a bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2020ța de urgență a Guvernului nr. și și
pentru  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A..
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 169/17.01.2020 a Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
179/20.01.2020  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  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.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 8/31.01.2020

         IX.  Se trece la dezbaterea  punctului 8 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea propunerii  de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe anul 2019 ale
secretarului general al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 180/20.01.2020 a Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
221/21.01.2020 întocmit de secretarul general al comunei Tăuteu,  precum şi de Avizul favorabil  al
Comisiei  de  specialitate  pentru  învă ământ,  sănătate,  familie,  juridică  i  disciplină  din  cadrulța de și alin. 2 din Ordonanța de
Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 9/31.01.2020
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           X.  Se trece la dezbaterea  punctului 9 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii  Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 77 din 27 august 2019 privind
aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectul “Modernizare Cămin Cultural înța de urgență a Guvernului nr.
localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 269/29.01.2020 a Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
296/30.01.2020  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului, precum şi de Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 10/31.01.2020

           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:ța de

1.  H.C.L. nr. 1/31.01.2020 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, din data de 31 ianuarie 2020.
2. H.C.L.  nr.  2/31.01.2020 privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  şedinţei  ordinare  a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 19 decembrie 2019.
3. H.C.L. nr. 3/31.01.2020 privind validarea Dispozi iei Primarului nr. 107 din 23 decembrieța de
2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe trimestrul al IV-ța de
lea al anului 2019.
4. H.C.L. nr. 4/31.01.2020 privind validarea Dispozi iei Primarului nr. 108 din 24 decembrieța de
2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe trimestrul al IV-ța de
lea al anului 2019.
5.  H.C.L. nr. 5/31.01.2020 privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe anul
2019 i a Planului de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza comunei Tăuteu,și alin. 2 din Ordonanța de
jude ul Bihor, pe anul 2020.ța de
6. H.C.L. nr. 6/31.01.2020 privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comuneița de
Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ța de
7.  H.C.L. nr. 7/31.01.2020 privind aprobarea modificării i completării Hotărârii Consiliuluiși alin. 2 din Ordonanța de
Local nr. 60 din 31 iulie 2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru func ionarii publici ița de și alin. 2 din Ordonanța de
personalul  contractual  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primărului  comunei  Tăuteu,
jude ul Bihor.ța de
8. H.C.L. nr. 8/31.01.2020 privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2019 i a bugetului deța de și alin. 2 din Ordonanța de
venituri  i  cheltuieli  pe  anul  2020  pentru   S.C.  SERVICIUL  PUBLIC  DE  INTERESși alin. 2 din Ordonanța de
COMUNAL TĂUTEU S.A. (S.C. SPIC TĂUTEU S.A.).
9.  H.C.L.  nr.  9/31.01.2020 privind  aprobarea  propunerii  de  evaluare  a  performanţelor
profesionale individuale pe anul 2019 ale secretarului general al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
10.  H.C.L.  nr.  10/31.01.2020 privind  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei
Tăuteu nr. 77 din 27 august 2019 privind aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentruța de
proiectul “Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”.

            XII. Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
             Domnul Primar aduce în discu ie următoarele cereri ale cetă enilor:ța de ța de
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 Cererea cu numărul de înregistrare 1/30.01.2020 depusă de doamna Colompar Stela,  cu
domiciliul în localitatea Bogei, nr. 97/A, cu privire la semnalarea cazurilor de imbolnăvire cu
TBC în comunitatea  de romi din localitatea  Bogei.  O sesizare  similară  a  fost  depusă i  deși alin. 2 din Ordonanța de
domnul consilier Colompar Adrian-Mihai, în urma căreia s-au făcut adrese de înaintare către
cabinetele medicale de familie din comuna Tăuteu. Domnul primar cite te răspunsul transmis deși alin. 2 din Ordonanța de
medicii de familie cu privire la îmbolnăvirile cu TBC în rândul comunită ii de romi.ța de

 Cererea cu numărul de înregistrare 2/30.01.2020 depusă de doamna Colompar Stela,  cu
domiciliul  în  localitatea  Bogei,  nr.  97/A,  prin  care  angajarea  unui  mediator  colar  înși alin. 2 din Ordonanța de
comunitatea  de  romi,  pentru  a  preveni  abandonul  colar  în  rândul  copiilor  de  etnie  romă.și alin. 2 din Ordonanța de
Analizând  cererea,  precum i  oportunitatea/eficien a  angajării  unui  mediator  colar,  domnulși alin. 2 din Ordonanța de ța de și alin. 2 din Ordonanța de
primar  men ionează  că  se  impune  modificarea  Organigramei  i  a  Statului  de  func ii  pentruța de și alin. 2 din Ordonanța de ța de
înfiin area unui astfel de post. De asemenea, plata mediatorului colar impunea suplimentareața de și alin. 2 din Ordonanța de
de fonduri la bugetul local, motiv pentru care trebuie analizată i această problemă. și alin. 2 din Ordonanța de
Intervine  în discu ie domnul anta-Cucura Cosmin,  directorul  colii  Gimnaziale  nr.  2ța de urgență a Guvernului nr. Șanta-Cucura Cosmin, directorul Școlii Gimnaziale nr. 2 Șanta-Cucura Cosmin, directorul Școlii Gimnaziale nr. 2
Bogei: pentru început, prezintă situa ia cu care se confruntă în ceea ce prive te abandonul colarța de și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de
la copiii proveni i din comunitatea de romi.ța de
Domnul consilier Covaci Cornel: propune includerea în fi a postului expertului pentru romi ași alin. 2 din Ordonanța de
atribu iilor referitoare la monitorizarea copiilor în vederea prevenirii abandonului colar. Sus ineța de și alin. 2 din Ordonanța de ța de
că nu este relevantă angajarea unui mediator sanitar, în contextul în care există deja doi angaja ița de
cu atribu ii pentru monitorizarea comunită ii de romi – expertul pentru problemele romilor ița de ța de și alin. 2 din Ordonanța de
mediatorul sanitar.
Domnul  consilier  Colompar  Adrian-Mihai:  sus ine  că  angajarea  unui  mediator  colar  înța de și alin. 2 din Ordonanța de
comunitatea de romi ar fi prioritară pentru prevenirea abandonului colar.și alin. 2 din Ordonanța de
Domnul  consilier  Pop  Viorel: propune  ca  atribu iile  specifice  mediatorului  colar  să  fieța de și alin. 2 din Ordonanța de
împăr ite celor două angajate – expertul pentru romi i mediatorul sanitar. ța de și alin. 2 din Ordonanța de
Domnul primar: acest lucru nu este posibil, întrucât mediatorul sanitar este plătit de Direc iața de
de Sănătate Publică Bihor
În concluzie, la propunerea domnilor consilieri, domnul consilier Colompar Adrian-Mihai,
în colaborare cu doamna Colompar Stela – expert pentru problemele romilor – vor îndeplini,
până la toamnă, atribu iile specifice mediatorului colar. Doamna Colompar Stela are în fi ațiator: Primarul comunei Tăuteu școlar. Doamna Colompar Stela are în fișa școlar. Doamna Colompar Stela are în fișa
postului atribu ii  cu privire la prevenirea abandonului colar în comunitatea de romi. Dețiator: Primarul comunei Tăuteu școlar. Doamna Colompar Stela are în fișa
asemenea, vor fi sprijini i  de către directorul colii  Gimnaziale nr. 2 Bogei,  care le poatețiator: Primarul comunei Tăuteu școlar. Doamna Colompar Stela are în fișa
furniza informa ii de specialitate în ceea ce prive te abandonul colar.țiator: Primarul comunei Tăuteu școlar. Doamna Colompar Stela are în fișa școlar. Doamna Colompar Stela are în fișa

 Cererea  cu  numărul  de  înregistrare  3/30.01.2020  depusă  de  S.C.  LAUR  MYR  STYL
S.R.L., cu sediul în localitatea Chiribi , nr. 5, prin care se solicită încheierea unui ”contract deși alin. 2 din Ordonanța de
colaborare având ca obiect Căminul Cultural din localitatea Chiribi ”. Domnul primar explicăși alin. 2 din Ordonanța de
domnilor  consilieri  că  se  dore te  închirierea  bucătăriei  i  a  sălii  de  evenimente,  în  vedereași alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de
organizării de mese festive i alte evenimente i că ar fi o sursă de venit la bugetul local chiriași alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de
ob inută.  Întrucât  Căminul  Cultural  este un bun care apar ine domeniului  public al  comuneița de ța de
Tăuteu,  cererea  se  va  direc iona  către  compartimentul  de  specialitate  –  Financiarța de
Contabil/Juridic – pentru o analiză amănun ită i pentru a se găsi modalitatea legală de încheiereța de și alin. 2 din Ordonanța de
a unui contract/protocol care să stabilească în termeni  clari  obiectul,  drepturile i obliga iileși alin. 2 din Ordonanța de ța de
ambelor  păr i,  pecum  i  celelalte  clauze  contractuale.  ța de și alin. 2 din Ordonanța de Se  supune  la  vot
posibilitatea/perspectiva încheierii unui contract în formă legală cu solicitantul, se votează
cu 13 voturi ”pentru”.
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 Domnul consilier Pui Gavril: sesizează conducerea cu privire la starea materială a locuin elorța de
sociale din comunitatea de romi Bogei, motivând că locatarii  modifică fa ada cădirilor i î ița de și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de
construiesc diferite anexe în incintă. 
În acest context, domnul primar: există o comisie cu atribu ii privind monitorizarea folosi eița de ța de
locuin elor sociale din localitatea Bogei, care în toamna anului trecut a verificat starea acestorața de
i nu a sesizat distrugeri sau alte probleme. De asemenea, există sesizări verbale cu privire lași alin. 2 din Ordonanța de

faptul că ar exista chiria i care nu locuiesc acolo i că ar fi pleca i în străinătate, motiv pentruși alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de ța de
care se vor face cercetări cu privire la acest aspect i se vor lua măsurile care se impun.și alin. 2 din Ordonanța de
 

            Se constată că nu sunt alte probleme/cereri care să fie discutate în edin ă.și alin. 2 din Ordonanța de ța de

            Domnul preşedinte de edin ă Bradacs Zsoltși alin. 2 din Ordonanța de ța de  anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe Ordinea
de zi,  mulţumeşte alături de primarul comunei Tăuteu celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei
ordinare din data de 31 ianuarie 2020.

            Drept pentru care, în temeiul prevedrilor art. 138 alin. 13-14 din Ordonan a de urgen ă ața impune adoptarea acestei hotărâri.  ța impune adoptarea acestei hotărâri.  
Guvernului nr. 57/2019 prviind Codul administrativ, s-a încheiat prezentul Proces-verbal de şedinţă
format din 7 ( apte) pagini, azi, 31 ianuarie 2020.șapte) pagini, azi, 31 ianuarie 2020.

                                                                                           Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din 

        PRE EDINTE DE EDIN ĂȘanta-Cucura Cosmin, directorul Școlii Gimnaziale nr. 2 Șanta-Cucura Cosmin, directorul Școlii Gimnaziale nr. 2 ȚĂ                           O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
              CONSILIER LOCAL                                                   SECRETAR GENERAL
                     Bradacs Zsolt                                                               Silaghi Adela Maria
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