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

Nr. 477 din 28.02.2017
PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 28 februarie 2017, 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 și completările ulterioare, prezenţa majoritaţii consilierilor locali în functie, sedinţa
fiind legal constituită.
Şedinţa a fost convocată de domnul primar Vincze Nandor-Ștefan pe baza convocării scrise
nr. 437 din 22.02.2017 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 99 din 20.02.2017, 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 și ordinea de zi propusă
a se discuta, conform prevederilor legale.
Lucrările şedinţei sunt publice.
La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze
Nandor-Ștefan şi doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu.
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 NandorŞtefan prezintă ordinea de zi a şedinţei ordinare, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 27
ianuarie 2017.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei
Tăuteu pe anul 2016.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare,
transport și depozitare a deșeurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, județul Bihor.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
4. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului anual al primarului privind starea
economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2016.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor la nivelul
comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2016.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea modificării Organigramei și a Statului de
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2016, precum și a bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES
COMUNAL TĂUTEU S.A.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
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8. Diverse: Raportul viceprimarului comunei Tăuteu pe anul 2016, soluționarea unor cereri ale
cetățenilor și alte probleme curente.
Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la ordinea de zi, domnul primar Vincze Nandor- Ștefan
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. 11/28.02.2017.
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 27 ianuarie 2017.
Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 ianuarie 2017.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare cu numărul de înregistrare 162 din data de 27 ianuarie 2017.
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. 12/28.02.2016.
III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Tăuteu pe anul 2016.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 255/03.02.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 256/03.02.2017 întocmit de Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, precum şi de Raportul de avizare ale 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
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. 13/28.02.2017.
IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare, transport și depozitare
a deșeurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, județul Bihor.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat în baza adresei cu numărul de
înregistrare 224/30.01.2017 și a Memoriului justificativ depuse de către operatorul economic S.C.
RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A. Proiectul de hotărâre este însoţit de Expunerea de
motive nr. 257/03.02.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 258/03.02.2017 întocmit de
Compatimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de
Raportul de avizare 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
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. 14/28.02.2017.
V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
însuşirea Raportului anual al primarului privind starea economică, socială şi de mediu a
comunei Tăuteu, pe anul 2016.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat și dă citire Raportului de activitate pe
anul 2016 privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu. Proiectul de hotărâre este
însoţit de Expunerea de motive nr. 259/03.02.2017 şi Raportul de specialitate nr. 260/03.02.2017
întocmit de Compartimentul Juridic din aparatului de specialiatate al primarului,, precum și de avizul
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favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu. Nu sunt
obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
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. 15/28.02.2017.
VI. Se trece la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor la nivelul comunei Tăuteu, județul Bihor, pe
anul 2016.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 261/03.02.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 262/03.02.2017 întocmit
de dl. Ghiurău Rafael – inspector protecție civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului,
precum şi avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Tăuteu. Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
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. 16/28.02.2017.
VII. Se trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 263/03.02.2017 şi Raportul de specialitate nr. 264/03.02.2017 întocmit de
Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și de
Raportul de avizare 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
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. 17/28.02.2017.
VIII. Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea execuției bugetare pe anul 2016 și a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017
al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 265/03.02.2017 şi Raportul de specialitate nr. 266/03.02.2017 întocmit de
Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și de
Raportul de avizare 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
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. 18/28.02.2017.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
Domnul Brindea Cornel, viceprimar al comunei Tăuteu, dă citire Raportului de activitate
pe anul 2016. Nu sunt obiecțiuni cu privire la cele consemnate în raport.
Domnul primar aduce în discuție adresa cu numărul de înregistrare 28/09.01.2017 depusă
de dl. Hebriștean Adrian Cosmin, din localitatea Tăuteu, nr. 299, care solicită eliberarea a două
autorizații în Regim de Închiriere Transport Persoane. Domnul președinte de ședință supune la vot
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cererea, se votează cu 13 voturi ”pentru”. Domnul primar menționează că autorizațiile se vor elibera
după depunerea documentației justificative de către solicitant.
Domnul primar pune în discuție cererea cu numărul de înregistrare 183/03.02.2017 depusă
de dl. Șanta Ioan, cu domiciliul în Marghita, str. I.L.Caragiale, nr. 50, Bl. Liceul Tehnologic ”Horea”,
prin care se solicită darea în folosință a unui teren agricol (nelucrat) în suprafa ță de 50 ari, situat în
incinta fostului SMA Marghita. Întrucât, din punct de vedere administrativ nu este de competen ța
noastră, se va da răspuns în acest sens solicitantului.
Se aduce în discuție cererea cu numărul de înregistrare 278/22.02.2017 depusă dl. Mag
Nelu, din localitatea Ciutelec, care solicită închirierea unui teren în suprafa ță de 3 ha, situat în
localitatea Ciutelec, lângă proprietatea Bisericii Ortodoxe Bistra, menționând că în prezent folosește
acest teren. Domnul președinte de ședință supune la vot cererea, se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Domnul primar menționează că se va încheia contract de închirirere, cu respectarea legisla ției în
vigoare.
Se aduce în discuție cererea cu numărul de înregistrare 280/23.02.2017 depusă dl. Pălincaș
Ovidiu, din localitatea Ciutelec, nr. 67/A, care solicită darea în folosin ță/arendă unui teren în
suprafață de 2 ha, situat în localitatea Ciutelec, lângă cimitirul ortodox, teren care este plin de spini și
pe care se obligă să-l curețe în cazul aprobării cererii. Domnul președinte de ședință supune la vot
cererea, se votează cu 13 voturi ”pentru”. Domnul primar menționează că se va încheia contract de
arendă/închirirere, cu respectarea legislației în vigoare.
Se aduce în discuție cererea cu numărul de înregistrare 285/24.02.2017 depusă dl. Svitec
Iarca, din localitatea Ciutelec, nr. 217, care solicită cumpărarea unui teren în localitatea Ciutelec
pentru construirea locuinței. Domnul primar menționează că, dacă mai sunt loturi disponibile care
pot fi scoase la vânzare, solicitantul poate să-și depună documentație pentru a participa la licita ția
publică cu strigare.
Se aduce în discuție cererea cu numărul de înregistrare 307/28.02.2017 depusă dl. Pui
Gabriel, din localitatea Bogei, nr. 165, care solicită darea în folosință a unui teren în suprafa ță de 15
ari, situat la ieșierea din localitatea Bogei, pentru a-și înfiin ța o societate. Domnul pre ședinte de
ședință supune la vot cererea, se votează cu 13 voturi ”pentru”. Domnul primar menționează că
această solicitare se poate aproba numai după identificarea terenului și cu respectarea legislației în
vigoare.
Se constată că nu sunt cereri/solicitări ale cetățenilor sau alte probleme care să fie discutate în
ședință.
Domnul preşedinte de ședință 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 2017.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 4 (patru)
pagini, azi, 28 februarie 2017.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
Bradacs Zsolt

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

4

