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

Nr. 496 din 28.02.2018

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 28 februarie 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.
385 din 19.02.2018 şi a  Dispoziţiei Primarului nr. 27 din 19 februarie 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  31ș ț
ianuarie  2018.

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu,

jude ul Bihor, pe anul 2018. ț  
             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu,
jude ul Bihor.ț

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
4. Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  documenta iei  pentru  lucrarea  ”Reactualizare  Planț

Urbanistic General al comunei Abrămu  i Regulament local de urbanism”.ț ș
             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului anual al primarului privind  starea economică,
socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2017.

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
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.ț

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna
Tăuteu, judeţul Bihor.

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza

comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2018.ț
             - iniţiator: 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.ț

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de

iniţiativă locală (GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2018, în
vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018,

pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribu iei lunare la Asocia ia Comunelor din România –ț ț
Filiala Jude eană Bihor.ț

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
13. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

           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 Proiectului de Amenajamentul pastoral pentru paji tile dinș
comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț
- 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. 8/28.02.2018.
                     
           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 31 ianuarie 2018. 
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2018.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 246 din data de 31 ianuarie 2018.      
           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. 9/28.02.2018.

           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 2018.ț
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           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 5/03.01.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
263/02.02.2018 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil, precum şi de Avizulș
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,  propunerea  de  buget  pentru  anul  2018,  buget  care  a  fost
construit  în  func ie  de  obiectivele  de  investi ii  finan ate  din  fonduri  europene  i  din  fonduriț ț ț ș
guvernamentale (PNDL II) i care urmează a fi cofinan ate de la bugetul local.ș ț
           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. 10/28.02.2018.

           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.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 276/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
389/19.02.2018  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.
           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. 11/28.02.2018.

          V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind avizarea
documenta iei pentru lucrarea ”Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Abrămu  iț ț ș
Regulamentul Locale aferent”.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 289/06.02.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
387/19.02.2018  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
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. 12/28.02.2018.
            VI. Se trece la dezbaterea  punctului 5 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 2017.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 264/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
265/02.02.2018 întocmit de Compartimentul Juridic, precum şi de Avizul favorabil comun al Comisilor
de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
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           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. 13/28.02.2018.

            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.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 266/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
267/02.02.2018 întocmit de dl. Ghiurău Rafael, inspector protec ie civilă în aparatul de specialitate alț
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.         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. 14/28.02.2018.

           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
2018.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 268/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
269/02.02.2018 întocmit de dl. Ghiurău Rafael, inspector protec ie civilă în aparatul de specialitate alț
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.         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. 15/28.02.2018.

           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 ulț
Bihor, pe anul 2018.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 270/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
271/02.02.2018 întocmit de dl. Ghiurău Rafael, inspector protec ie civilă în aparatul de specialitate alț
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.         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. 16/28.02.2018.

           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 2018.ț
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           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 272/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
273/02.02.2018 întocmit de dl. Ghiurău Rafael, inspector protec ie civilă în aparatul de specialitate alț
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.         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. 17/28.02.2018.

            XI. Se trece la dezbaterea  punctului 10 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală (GIL) şi a
Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2018, în vederea aplicării Strategiei
Guvernului  României  de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii  rome pentru
perioada 2015 – 2020.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 274/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
275/02.02.2018 întocmit  de dna.  Colompar Stela,  expert  pe problemele romilor  în  Compartimentul
Asisten ă Socială în  aparatul de specialitate al  primarului,  precum şi de Avizul favorabil  comun alț
Comisiilor de specialitate 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. 18/28.02.2018.

           XII. Se trece la dezbaterea  punctului 11 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul 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. 2652/15.12.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2643/15.12.2017 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil, precum şi de Avizul favorabil al
Comisiei  pentru  învă ământ,  sănătate,  familie,  juridică  i  disciplină  de  specialitate  din  cadrulț ș
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. 19/28.02.2018.

            XIII. Se trece la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea contribu iei lunare la Asocia ia Comunelor din România – Filiala Jude eană Bihor.ț ț ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 366/14.02.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
388/19.02.2018 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil, precum şi de Avizulș
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.         ț
           Domnul preşedinte de şedinţă Peto Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
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           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 20/28.02.2018.

           XIV. Se trece la dezbaterea  punctului 13 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Proiectului de Amenajamentul pastoral pentru paji tile din comuna Tăuteu.ș
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 402/20.02.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
422/2.02.2018 întocmit de dl. Jarca Lucian, consilier – topograf în cadrul Compartimentului Agricol iș
Cadastru din aparatul 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.         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. 21/28.02.2018.

           XV. Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
           Având în vedere propunerea d-lui viceprimar din edin a ordinară din data de 31.01.2018, dl.ș ț
director anta Cucura Cosmin a fost  anun at i s-a prezentat la edin a de azi.  Domnul director î iȘ ț ș ș ț ș
prezenta personal punctul de vedere, în conformitate cu prevederile legale, în legătură cu solicitarea d-
lui consilier Scurt Cozmi-Mihai de a se înfiin a încă un post de învă ătoare în localitatea Ciutelec. Înț ț
concluzie, întrucât sunt doar 12 elevi în ciclul gimnazial, nu există posibilitatea de a se înfiin a încă unț
post de învă ătoare la coala din Ciutelec.ț ș
           În continuare, dl. agent ef adj. Ciarnău Florin, eful Postului de Poli ie Tăuteu, prezintă oș Ș ț
informare cu privire la prevederile art. 19 alin. 1 lit. a i h din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea iș ș
sanc ionarea contraven iilor silvice, cu modificările i completările ulterioare. ț ț ș
           D-na meditor sanitar Colompar Nicoleta, fiind plecată la edin a organizată de DSP Bihor, a lăsatș ț
la secretarul comunei rapoartele de activitate solicitate de căre domnii consilieri.
            De asemenea, d-na secretar le comunică d-lor consilieri că pentru edin a următoare de consiliuș ț
să pregătească rapoartele de activitate pe anul 2017
           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 28 februarie 2018.

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 6 ( ase) pagini,ș
azi, 28 februarie 2018.

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