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

Nr. 745 din 28.02.2020

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 28 februarie 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.
665 din 21.02.2020 şi a  Dispoziţiei  Primarului nr. 29 din 21 februarie 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. și alin. 2 din Ordonanța de
         
           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 31 ianuarieși alin. 2 din Ordonanța de ța de
2020.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  local  de  venituri  şi  cheltuieli  al  comunei
Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ța de
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu,
jude ul Bihor, pe anul 2020.ța de
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

4. Proiect  de hotărâre  privind avizarea  documenta iei  pentru lucrarea Plan Urbanistic  Zonal  –ța de
CONSTRUIRE ÎN INTRAVILAN HALĂ PRODUC IE PRODUSE DIN BETON ARMATȚIE PRODUSE DIN BETON ARMAT
PENTRU CONSTRUC II – PUZ+PUD – comuna Tăuteu, sat Chiribi , Nr. cadastral 52132,ȚIE PRODUSE DIN BETON ARMAT și alin. 2 din Ordonanța de
jude ul Bihor.ța de
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

5. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  Planului  de asigurare  cu resurse umane,  materiale  şi
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anulța de
2020.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu
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6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  reorganizării  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de
Urgenţă  al  comunei  Tăuteu  şi  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ța de
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna
Tăuteu, judeţul Bihor, pe anul 2020.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ța de
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor
pentru domeniul public şi privat din comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ța de
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului anual al Primarului privind  starea economică,
socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

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

       13.  Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ța de ța de și alin. 2 din Ordonanța de
           
            În temeiul prevederilor art. 135 alin. 8 din  Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ța de ța de
privind  Codul  administrativ,  domnul  Primar  propune  suplimentarea  Ordinii  de  zi  cu  următoarele
proiecte de hotărâre: 

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  caracteristicilor  recipien ilor  care  se  vor  utiliza  lața de
colectarea separată a de eurilor de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor.și alin. 2 din Ordonanța de ța de
- 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 aprobarea
caracteristicilor recipien ilor care se vor utiliza la colectarea separată a de eurilor de pe raza comuneița de și alin. 2 din Ordonanța de
Tăuteu, jude ul Bihor.  ța de 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. 11/28.02.2020.

            II. Se trece la dezbaterea  punctului 1 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare din 31 ianuarie 2020.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-
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verbal al şedinţei ordinare cu numărul de înregistrare 310 din data de 31 ianuarie 2020. Proiectul de
hotărâre este înso it deța de  Referatul de aprobare nr. 537/14.02.2020 al primarului comunei Tăuteu i deși alin. 2 din Ordonanța de
Raportul de avizare nr. 548/14.02.2020 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. 12/28.02.2020        

           III. Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 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. 35/08.01.2020 al Primarului Comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
539/14.02.2020 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al
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. 13/28.02.2020.  
 
           IV.  Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna 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. 319/31.01.2020 al Primarului Comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 541/14.02.2020 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. 14/28.02.2020.  
            
            V.  Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
avizarea  documenta iei  pentru  lucrarea  Plan  Urbanistic  Zonal  –  CONSTRUIRE  ÎNța de urgență a Guvernului nr.
INTRAVILAN  HALĂ  PRODUC IE  PRODUSE  DIN  BETON  ARMAT  PENTRUȚIE PRODUSE DIN BETON ARMAT PENTRU
CONSTRUC II – PUZ+PUD – comuna Tăuteu, sat Chiribi , Nr. cadastral 52132, jude ul Bihor.ȚIE PRODUSE DIN BETON ARMAT PENTRU și ța de urgență a Guvernului nr.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 320/31.01.2020 al Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
542/14.02.2020  întocmit  de  Compartimentul  Urbanism,  Agricol  i  Cadastru,  precum şi  de  Avizulși alin. 2 din Ordonanța de
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. 15/28.02.2020.

           VI.  Se trece la dezbaterea  punctului 5 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020 (PARUMF).ța de urgență a Guvernului nr.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 321/31.01.2020 al Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
543/14.02.2020  întocmit  de  inspectorul  protec ie  civilă  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului,ța de
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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. 16/28.02.2020        

           VII.  Se trece la dezbaterea  punctului 6 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea reorganizării  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al 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. 322/31.01.2020 al Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
544/14.02.2020  întocmit  de  inspectorul  protec ie  civilă  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului,ța de
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. 17/28.02.2020
       
            VIII.  Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor, pe
anul 2020.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 323/31.01.2020 al Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
545/14.02.2020  întocmit  de  inspectorul  protec ie  civilă  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului,ța de
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. 18/28.02.2020

           IX.  Se trece la dezbaterea  punctului 8 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ulța de urgență a Guvernului nr.
Bihor, pe anul 2020.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 324/31.01.2020 al Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
546/14.02.2020  întocmit  de  inspectorul  protec ie  civilă  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului,ța de
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. 19/28.02.2020

         X.  Se trece la dezbaterea  punctului 9 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulilor şi  măsurilor de apărare împotriva incendiilor  pentru domeniul public  şi
privat din comuna 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. 536/14.02.2020 al Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
547/14.02.2020  întocmit  de  inspectorul  protec ie  civilă  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  alța de
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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. 20/28.02.2020

           XI.  Se trece la dezbaterea  punctului 10 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
însuşirea  Raportului  anual  al  Primarului  privind   starea  economică,  socială  şi  de  mediu  a
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ța de urgență a Guvernului nr.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 538/14.02.2020 al Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
549/14.02.2020 întocmit de scretarul general al 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. 21/28.02.2020

           XII.  Se trece la dezbaterea punctului 11 de pe Ordinea de zi:  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 acestor imobile.ța de urgență a Guvernului nr. și
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 168/17.01.2020 al Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
540/14.02.2020 întocmit de Compartimentul Urbanism, Agricl i Cadastru din aparatul de specialitateși alin. 2 din Ordonanța de
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. 22/28.02.2020

           XIII.  Se trece la dezbaterea punctului 12 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  prestarea  de  către  contravenien i  de  muncăța de urgență a Guvernului nr.
neremunerată  în folosul comunită ii, ca obliga ie stabilită de instan a de judecată.ța de urgență a Guvernului nr. 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. 553/14.02.2020 al Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
669/21.02.2019 întocmit  de viceprimarul  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. 23/28.02.2020

           XIV.  Se trece la dezbaterea punctului 13 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea caracteristicilor recipien ilor care se vor utiliza la colectarea separată a de eurilor deța de urgență a Guvernului nr. și
pe raza 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. 716/26.02.2020 al Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
718/27.02.2020 întocmit de Compartimentului Urbanism, Agricol i Cadastru din cadrul aparatului deși alin. 2 din Ordonanța 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.
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           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. 23=4/28.02.2020

           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. 11/28.02.2020 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, din data de 28 februarie 2020.
2. H.C.L.  nr.  12/28.02.2020 privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  şedinţei  ordinare  a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31 ianuarie 2020.
3. H.C.L.  nr.  13/28.02.2020 privind  aprobarea  bugetului  local  de  venituri  şi  cheltuieli  al
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ța de
4. H.C.L. nr. 14/28.02.2020 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna
Tăuteu, jude ul Bihor.ța de
5.  H.C.L. nr.  15/28.02.2020 privind avizarea  documenta iei  pentru lucrarea Plan Urbanisticța de
Zonal  –  CONSTRUIRE ÎN INTRAVILAN HALĂ PRODUC IE PRODUSE DIN BETONȚIE PRODUSE DIN BETON ARMAT
ARMAT PENTRU CONSTRUC II – PUZ+PUD – comuna Tăuteu, sat Chiribi , Nr. cadastralȚIE PRODUSE DIN BETON ARMAT și alin. 2 din Ordonanța de
52132, jude ul Bihor.ța de
6.  H.C.L.  nr.  16/28.02.2020 privind  aprobarea  Planului  de  asigurare  cu  resurse  umane,
materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor,ța de
pe anul 2020.
7. H.C.L. nr. 17/28.02.2020 privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de  Urgenţă  al  comunei  Tăuteu  şi  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ța de
8. H.C.L. nr. 18/28.02.2020 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în
comuna Tăuteu, judeţul Bihor, pe anul 2020.
9. H.C.L. nr. 19/28.02.2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor
pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ța de
10.  H.C.L. nr. 20/28.02.2020 privind aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva
incendiilor pentru domeniul public şi privat din comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ța de
10.  H.C.L. nr. 21/28.02.2020 privind însuşirea Raportului anual al Primarului privind  starea
economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ța de
10.  H.C.L. nr. 22/28.02.2020 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 acestor imobile.
10. H.C.L. nr. 23/28.02.2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea de către
contravenien i de muncă neremunerată  în folosul comunită ii, ca obliga ie stabilită de instan ața de ța de ța de ța de
de judecată.
10. H.C.L. nr. 24/28.02.2020 privind aprobarea caracteristicilor recipien ilor care se vor utilizața de
la colectarea separată a de eurilor de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor.și alin. 2 din Ordonanța de ța de
.

            XV. Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
            Domnul Primar pune în discu ie următoarele aspecte:ța de
1.  Depunerea  cererii  de  finan are  care  are  ca  obiect  proiectul  integrat  ța de ”O  u ă  deschisă,  un  noușă deschisă, un nou
orizont”, în valoare de 1.000.000 euro, în cadrul apelului nr. 4 DEZVOLTARE LOCALĂ – Programul
”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei i cre terea incluziunii romilor”, finan at prin Granturile SEE iși alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de ța de și alin. 2 din Ordonanța de
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Norvegiene 2014-2020, în cadrul Fondului  Român de Dezvoltare  Socială.  Proiectul  care presupune
construirea de locuin e sociale în comunitatea de romi din localitatea Bogei i furnizarea de serviciița de și alin. 2 din Ordonanța de
sociale de consiliere pe diferite teme – sănătate, igienă - , precum i furnizarea de pachete cu alimenteși alin. 2 din Ordonanța de
pentru grupul intă prevăzut în proiect.ța de

2. Se prezintă stadiul implementării proiectului ”Înfiin are re ea de canalizare i sta ie de epurare înța de ța de și alin. 2 din Ordonanța de ța de
comuna Tăuteu., jude ul Bihor”, care este finan at în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Localăța de ța de ța de
(PNDL II):  execu ia  proiectului  tehnic  este  aproape  de  final,  urmând  a  se  demara  licita ia  pentruța de ța de
desemnarea  operatorului  economic  care  va  realia  execu ia  lucărilor  de  canalizare.  Domnul  primarța de
prezintă, sumar, caracteristice tehnice le sistemului de canlizare pentru care s-a optat.

            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 28 februarie 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, 28 februarie 2020.șapte) pagini, azi, 28 februarie 2020.

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

        PRE EDINTE DE EDIN ĂȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ȚIE PRODUSE DIN BETON ARMAT PENTRU                           O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
              CONSILIER LOCAL                                                   SECRETAR GENERAL
                     Bradacs Zsolt                                                               Silaghi Adela Maria
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