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Nr. 180 din 29.01.2016

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 29.01.2016, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

comunei Tăuteu, judeţul Bihor
 

            La sala de şedinţe a Consiliului Local al  Comunei Tăuteu are loc şedinţa ordinară a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu, la ora 9.00.
            Şedinţa est deschisă de secretarul comunei Tăuteu, care aduce în discuţie Dispoziţiei nr. 24
din data de 21 ianuarie 2016 şi Convocarea nr. 116 din 21.01.2016 prin care au fost  convocaţi
domnii consilieri la lucrările şedinţei. Se efectuează prezenţa nominală, constatându-se prezenţa de
13 consilieri locali, din 13 consilieri locali în funcţie, astfel fiind întrunit cvorumul necesar pentru
aprobarea proiectelor de hotărâre. 
            Şedinţa consiliului local este publică.

            Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei Comunei Tăuteu: 
- Dl. Primar Vincze Nandor-Ştefan
- Dna. Consilier juridic Silaghi Adela Maria – având delegate atribuţiile secretarului Comunei

Tăuteu. 
          Participă la şedinţă, la invitaţia domnului primar şi ţinând cont de solicitarea domnilor
consilieri din şedinţa anterioară, următorii invitaţi:

- Dl. Ciarnău Florin – A.s.a. la Postul de Poliţie Tăuteu
- Dl. Drimbău Călin-Miron – director S.C. SPIC TĂUTEU S.A.      
- Dl. Vereş Emanoil – agent de pază
- Dl. Purdea Petru – agent de pază

             
           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. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 16 decembrie 2015.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată din data de 18 ianuarie 2016.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei

Tăuteu pe anul 2016.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

4. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificării inventarului domeniului public al Comunei
Tăuteu, judeţul Bihor.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii  al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ  preuniversitar  de  stat  la  nivelul  comunei  Tăuteu,  judeţul  Bihor,  pentru  anul
şcolar 2016 – 2017.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziţii pe anul 2016.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
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8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  planului  de  acţiuni  şi  lucrări  de  interes  ce  vor  fi
efectuate  în  anul  2016  de  către  persoanele  apte  de  muncă  beneficiare  de  ajutor  social,
potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

9. Proiect de hotărâre privind aprobare constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului
de iniţiativă locală (GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul
2016, în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

10. Diverse.

            Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă Peto Gavril
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. 5/29.01.2016.

           II. Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi: aprobarea procesului-verbal al
şedinţei extraordinare din data de 16 decembrie 2015.   
           Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 16 decembrie
2015. Domnii consilieri  Scurt  Cozmin Mihai, Pop Viorel Şi Mierluţ Ioan Marin fac obiecţii,  în
sensul că aduc în discuţie proiectul de hotărâre al aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2016 al S.C. Serviciul Public de Interes Comuna  Tăuteu S.A., proiect pe care nu l-au votat.  Se
supune la vot aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 16 decembrie 2015.
           Se votează cu 10 voturi ”pentru” şi 3 abţineri – domnii consilieri Scurt Cozmin Mihai,
Pop Viorel şi Mierluţ Ioan Marin.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 6/29.01.2016.

           III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: aprobarea procesului-verbal al
şedinţei de îndată din data de 18 ianuarie 2016.   
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei de îndată din data de 18 ianuraie 2016.
Întrucât  nu  sunt  obiecţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  aprobarea  procesului-verbal  al
şedinţei de îndată din data de 18 ianuarie 2016.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 7/29.01.2016.

           IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: aprobarea bugetului local de
venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2016.
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 119/18.01.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 118/21.01.2016 întocmit
de şef serviciu financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de
Raportul de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
Domnul Mierluţ Ioan Marin propune să fie specificată suma care este alocată pentru executarea
trotuarelor  în  localitatea  Ciutelec.  Domnul  primar:  se  va  consemna  în  hotărârea  de  aprobare  a
bugetului la Cap. 84.02 – Titlul 20 – ”Bunuri şi servicii”, că 30.000 lei se alocă pentru reparaţii
trotuare în localitatea Ciutelec.
           Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 8/29.01.2016.
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           V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: însuşirea modificării inventarului
domeniului public al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 121/21.01.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 120/18.01.2016 întocmit
de inspectorul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de Raportul de
avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 9/29.01.2016.

           VI. Se trece la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi: modificarea 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. 123/21.01.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 122/21.01.2016 întocmit
de inspectorul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de Raportul de
avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 10/29.01.2016.

           VII. Se trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi: aprobarea organizării şi
funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei
Tăuteu, judeţul Bihor, pentru anul şcolar 2016 – 2017.
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 125/21.01.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 124/21.01.2016 întocmit
de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi
de Raportul de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat devenind astfel Hotărârea nr. 11/29.01.2016 .

           VIII. Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi: aprobarea programului anual
de achiziţii pe anul 2016.
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 127/21.01.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 126/21.01.2016 întocmit
de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi
de Raportul de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 12/29.01.2016.

           IX. Se trece la dezbaterea punctului 8 de pe ord,inea de zi: aprobarea planului de acţiuni şi
lucrări  de  interes  ce  vor  fi  efectuate  în  anul  2016  de  către  persoanele  apte  de  muncă
beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare.
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 129/21.01.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 128/18.01.2016 întocmit
de Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum
şi de  Raportul de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al  Comunei
Tăuteu.
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           Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 13/29.01.2016.

           X. Se trece la dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi: 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 2016, 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. 131/21.01.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 130/18.01.2016 întocmit
de expertul local pentru romi din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum Raportul de
avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 14/29.01.2016.

            XI. Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
            Domnul primar prezintă situaţia elevei Kovacs Melinda din localitate Tăuteu, care a suferit
un grav accident de tren în luna mai 2015, în urma căruia a supravieţuit, dar a suferit răni grave,
fiindu-i  amputate  ambele picioare.  Eleva se află în  perioada de recuperare,  fiind internată  şi  în
prezent la Spitalul Muncipal ”Dr. Pop Mircea” din Marghita şi are nevoie se susţinere financiară
pentru a  putea rămâne internată  încă 2 luni.  Propunerea este  făcută în  baza cererii  nr. 163 din
20.01.2016 făcută de tatăl elevei, domnul Kovacs Zoltan-Tibor. În acest context, dl primar propune
aprobarea unei sume de  30 lei/zi  care să fie achitată pentru spitalizarea elevei până la finalizarea
amenajării locuinţei (cameră de zi şi baie) şi crearea condiţiilor speciale de care are nevoie eleva,
având în vedere handicapul de care suferă. 
            Domnul preşedinte supune la vot această propunere. Se votează cu 13 voturi ”pentru”.

            În continuare, dl. Ciarnău Florin – A.s.a. în cadrul Postului de Poliţie Tăuteu, dă citire
informării  cu privire la activităţile desfăşurate de către agenţii  de poliţie din cadrul Postului de
Poliţie Tăuteu pe anul 2015. Din informare reies următoarele:
           a. Activităţi pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice:
- activităţi pe linia Legii nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice – 18.
- activităţi pe linie silvică/vânătoare – 13.
- patrulări în zona de învăţământ, activităţi în unităţile şcoalare – 36.
- activităţi de patrulare la care au participat şi agenţii de pază din subordinea Primăriei Tăuteu –
128; în urma acestor activităţi au fost constatate un număr de 15 infracţiuni flagrante.
-  agenţii  Postului  de  Poliţie  au  intervenit  la  110 evenimente  prin  S.N.A.U.  112  şi  la  53  alte
evenimente (cele sesizate direct de către cetăţeni).
            b. Activităţi contravenţionale:
            În cursul anului 2015 au fost aplicate un număr de 173 sancţiuni contravenţionale în valoare
de 52.880 lei, după cum urmează:
- Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a
ordinii şi liniştii publice – 84 contravenţii.
- Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau
prestări de servicii ilicite – 6 contravenţii.
- O.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – 57 contravenţii.
- Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice – 6 contravenţii.
- alte contravenţii – 20 contravenţii.
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            5. Au fost prezentate şi alte activităţi care intră în competenţa organelor de poliţie, cum ar fi:
mandate de aducere, confiscare de bunuri (la care au participat şi agenţii de pază din subordinea
Primăriei Tăuteu), verificări zilnice la domiciliul inculpaţilor aflaţi în arest la domiciliu. 
            De asemenea, se face precizarea că în anul 2015 a scăzut numărul infracţiunilor de furt din
locuinţă comparativ cu anii anteriori.
            În încheiere, dl. A.s.a. Ciarnău Florin, mulţumeşte Consiliului Local al Comunei Tăuteu şi
conducerii  Primăriei  comunei  Tăuteu  pentru  sprijinul  şi  suportul  logistic  acordat,  precum  şi
agenţilor de pază din subordinea Primăriei Tăuteu pentru modul exemplar în care şi-au facut datoria
în prevenirea infracţiunilor pe raza comunei Tăuteu.

           Dl. Mierluţ Ioan Marin: ar trebui să se ia măsuri pentru a supraveghea unităţile şcolare (la
venirea şi la plecarea elevilor de la şcoală) de către agenţi de poliţie, pentru a se evita accidentele
rutiere sau alte evenimente negative la care pot fi supuşi elevii.  Elevii  din localitatea Bogei nu
folosesc trotuarele pentru deplasarea la/de la şcoală. Să li se atragă atenţia în acest sens de către
organele de poliţie şi chiar să fie sancţionaţi.
             Dl. Pop Viorel: propune să se înfiinţeze patrulele şcolare.
             Dl. A.s.a. Ciarnău Florin: se fac şedinţe de educaţie rutieră la care participă reprezentanţi ai
poliţiei,  la  fiecare  început  de  an  şcolar,  precum  şi  lunar/semestrial,  la  propunerea
directorilor/diriginţilor.  De  asemenea,  explică  faptul  că  elevii  nu  pot  fi  sancţionaţi  pentru
nerespectarea regulilor de circulaţie rutieră, sancţiunea aplicând-se părinţilor. Educaţia rutieră ţine şi
de educaţia pe care elevii o primesc de la părinţi, dar şi de educaţia rutieră care ar trebui să fie
implementată în şcoli. 
             Se trece la problemele legate de S.C. Serviciul Public de Interes Comunal Tăuteu S.A.:
             Dl. Mierluţ Ioan Marin: de ce nu s-a respectat ceea ce s-a aprobat prin hotărâre de consiliu
cu privire la angajarea ca agenţi de pază a unor cetăţeni care să fie locuitori ai comunei Tăuteu.
             Dl. primar: s-a respectat ceea ce s-a aprobat prin hotărâre de consiliu, una dintre condiţiile
puse la angajare fiind aceea ca posibilii candidaţi să posede atestat agent pază şi ordine. Domnul
Vereş Emanoil este domiciliat în localitatea Bogei, comuna Tăuteu. Domnul Purdea Petru a fost
acceptat la concurs, întrucât nu s-a mai prezentat nimeni care să aibă atestat agent pază şi ordine.
Un astfel de atestat dă dreptul posesorului la purtarea şi folosirea armei. Nimeni din comună nu mai
are un astfel de atestat. Ambii agenţi de pază posedă atestat de pază şi ordine, cu drept de port armă.
            Dl. Mierluţ Ioan Marin: întreabă cine stabileşte programul de lucru al agenţilor de pază, de
ce nu este public programul de lucru şi de ce agenţii de pază sunt solicitaţi să participe la acţiuni ale
poliţiei în comunele vecine. De asemenea, propune paza obştească.
            Dl. primar: programul de lucru al agenţilor de pază se stabileşte de către angajator prin
consultare cu Primăria comunei Tăuteu şi cu Postul de Poliţie Tăuteu, în conformitate cu Planul de
pază al comunei Tăuteu.
            Dl. A.s.a. Ciarnău Florin: dacă programul de lucru al agenţilor de pază s-ar face public,
făptuitorii ar putea acţiona în siguranţă, fără a-şi face griji că vor fi prinşi. Agenţii de pază sunt
solicitaţi de către Postul de Poliţie Tăuteu să participe la activităţi/acţiuni desfăşurate în afara razei
comunei Tăuteu, dar în raza de acţiune a postului de poliţie, în afara programului de lucru, fiind
solicitaţi eventual ca martori la întocmirea proceselor-verbale de contravenţie. De asemenea, mai
face precizarea că paza obştescă nu mai este legală, conform legislaţiei în vigoare.
           Dl. Mierluţ Ioan Marin: având în vedere norma de carburant pe care agenţii de pază o
primesc de la primărie, nu este mulţumit de prestaţia acestora.
           Dl. primar: cantitatea de 20 l de carburant care se alocă pe săptâmână a fost aprobată prin
hotărâre de consiliu, iar agenţii de pază se deplasează în interes de serviciu cu maşina personală,
fiind nevoiţi  de multe  ori  să  ajungă şi  în  locuri  greu accesibile,  cum ar  fi  pădure,  drumuri  de
exploatare.  Nu  ştiu  dacă  cineva  ar  fi  de  acord  să  patruleze  în  interes  de  serviciu  cu  maşina
personală. 

5



COMUNA TĂUTEU
Tăuteu, nr. 122, jud. Bihor, tel/fax: 0259354825, 0259354826,
e-mail: primariatauteu@yahoo.com, www.comunatauteu.ro

           Dl. Vereş Emanoil: prezintă, cu titlu de exemplu, o acţiune la care au participat pentru a
prinde hoţii de lemne.
           Dl. Mierluţ Ioan Marin: întreabă care este salariul agenţilor de pază. 
           Dl. Drimbău Călin Miron: sunt angajaţi pe salariul minim pe economie. 
           Dl. Primar: până la angajarea agenţilor de pază, eram nevoiţi să încheiem contract de pază cu
firmă specializată, servicii ale căror costuri ajungeau la 80.000 lei pe an; să se facă o comparaţie cu
salariile celor doi angajaţi. 
           Dl. Mierluţ Ioan Marin: întreabă de ce agenţii de pază sunt angajaţi pe salariul minim pe
economie, deoarece angajatorul ar trebui să aibă o grilă de salarizare, potrivit căreia să fie stabilit
salariul fiecărui angajat, în funcţie de pregătire, atribuţii şi competenţe. 
            Dl. Drimbău Călin Miron: salariile angajaţilor de la S.C. SPIC TĂUTEU S.A. au fost
stabilite de consiliul local, dar majorarea treptată a salariului minim pe economie a dus la creearea
acestei situaţii a salariilor.
            Dl. primar: menţionează că în luna decembrie s-a aprobat majorarea salarială graduală a
angajaţilor de la S.C. SPIC TĂUTEU S.A. În acest sens, invită consilierii să facă propuneri cu
privire la procentul de majorare a salariilor angajaţilor.
            Dl. Drimbău Călin Miron: în urma unei analize financiare, am stabilit că bugetul societăţii
suportă o majorare salarială de până la de 20% pentru fondul de salarii, care se poate aplica uniform
sau diferenţiat pe angajat.
            Dl. Vincze Lehel Iuliu: face următoarea propunere de majorare salarială:

- 15% pentru personalul TESA şi 20% pentru muncitorii calificaţi/necalificaţi şi pentru
agenţii de pază.

            Dl. Scurt Cozmin Mihai: face următoarea propunere de majorare salarială:
- 10% pentru personalul TESA şi 20% pentru muncitorii calificaţi/necalificaţi şi pentru

agenţii de pază.
            Domnul preşedinte supune la vot propunerea domnului Vincze Lehel Iuliu: 15% pentru
personalul  TESA şi  20%  pentru  muncitorii  calificaţi/necalificaţi  şi  pentru  agenţii  de  pază.  Se
votează cu  9 voturi ”pentru”, 4 voturi ”împotrivă” – domnii consilieri Pop Viorel, Pui Gavril,
Scurt Cozmin Mihai şi Mierluţ Ioan Marin.
            Având în vedere că propunerea domnului Vincze Lehel Iuliu a fost votată cu majoritate de
voturi, nu se mai votează propunerea domnului Scurt Cozmin Mihai.
            Dl. Covaci Cornel: face solicitarea ca majorarea salarială să fie aprobată de Consiliul de
Administraţie al societăţii, conform Actului Constitutiv.
            Dl. Pui Gavril: nefiind de acord cu procentul de majorare votat, propune ca majorarea
salarială să fie discutată şi votată în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor.
            Dl. Drimbău Călin Miron: procentul de majorare salarială se va vota în cadrul şedinţei
Adunării Generale a Acţionarilor, ţinându-se cont de pregătirea, competenţele şi atribuţiile fiecărui
angajat.
            Dl. Pui Gavril: face propunerea ca începând cu luna ianuarie 2016 şi până la terminarea
mandatului, consilierii locali să fie scutiţi de plata taxei pentru consumul de apă potabilă. Domnul
primar face propunerea ca scutirea la plată să se acorde în limita consumului de 10 mc apă/lună. Se
supune la vot această propunere. Se votează cu 12 voturi ”pentru” şi 1 vot ”împotrivă”– dl. Mierluţ
Ioan Marin.
            Dl. Mierluţ Ioan Marin: readuce în discuţie problema calităţii apei potabile din localitatea
Ciutelec şi spune că apa este de calitate inferioară, are culoarea maro şi este plină de impurităţi. Din
cauza durităţii apei, bateriile de la bucătărie/baie se uzează foarte repede. De asemenea, propune
montarea de filtre la sistemul de alimentare cu apă.
            Dl primar: acest lucru se întâmplă când furnizarea apei este oprită din diferite motive –
avarie,  executarea de branşamente,  etc.  Într-adevăr  este  o apă semidură,  dar avem buletinul  de
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analiză a calităţii apei la zi. Iar în ceea ce priveşte duritatea apei, nu există o limită inferioară sau
superioară impusă de normele sanitare în vigoare privind calitatea apei potabile.
            Dl. Bratiş Viorel: fiecare poate gospodărie poate să-şi monteze un filtru de apă şi nu ar mai
fi probleme de acest fel.
            Dl. primar: în situaţia în care vom dispune de fonduri la bugetul local, se va aloca suma
necesară pentru montarea filtrelor la sistemul de alimentare cu apă. Suma necesară pentru această
investiţie este de aproximativ 100.000 lei,  respectiv 2 filtre necesare la fiecare dintre cele două
gospodării de apă din localităţile Tăuteu şi Ciutelec.
 
             Domnul preşedinte anunţă că s-au epuizat toate puncte de pe ordinea de zi,  mulţumeşte
alături de primarul comunei Tăuteu celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei ordinare din
data de 29 ianuarie 2016.

             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 7 (şapte)
pagini, azi, 29 ianuarie 2016.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          SECRETAR 
                     Peto Gavril                                                                     jr. Silaghi Adela Maria
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