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

Nr. 309 din 31.01.2019

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 31 ianuarie 2019, 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.
183 din 22.01.2019 şi  a  Dispoziţiei  Primarului  nr. 31 din 22 ianuarie 2019,  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.  De asemenea,  din  partea  Postului  de Poli ie  Tăuteu,  participă domnulț
Ciarnău Florin – Agent ef  de poli ieș ț
         
           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  şedinţei  ordinare  din  data  de  19
decembrie 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al  şedinţei  de îndată din data de 17
ianuarie 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60 din
31  august  2018  privind  aprobarea  trecerii  unor  terenuri  situate  în  intravilanul  localită ilorț
Chiribi  i  Ciutelec,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  înș ș ț
proprietatea  privată  a  comunei  Tăuteu,  precum  i  atribuirea  de  numere  cadastrale  acestorș
imobile.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, pentru anul şcolar 2019-2020.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu, ț
pe anul 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 i a bugetului de venituriț ș
şi cheltuieli pe anul 2019 al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU
S.A.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  propunerii  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale
individuale pe anul 2018 ale secretarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi
efectuate în anul 2019, de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

9. 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 2019, în
vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  procedurii  de  emitere  a  acordului  i  autoriza iei  deș ț
func ionare a operatorilor economici care desfa oară activită i comerciale, alimentaţie publică,ț ș ț
prestări servicii, producţie i altele, pe teritoriul administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  Planului  Urbanistic  General  al  comunei
Tăuteu, jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzi/drumuri situate în
intravilanul/extravilanul comunei Tăuteu.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

13. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  tarifelor  pentru  serviciul  de  colectare,
transport i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ș ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

14. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

          De asemenea, având în vedere faptul că au fost omise de pe Ordinea de zi, iar dezbaterea acestor
proiecte de hotărâre nu poate fi amânată până la următoarea şedinţă ordinară, domnul primar solicită
introducerea pe Ordinea de zi a următorelor proiecte de hotărâre:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  tarifelor  pentru  serviciul  de  colectare,
transport i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ș ș ț
- ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  majorării  tarifului  la  apa  potabilă  furnizată  de  S.C.
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
- ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

            Se analizează documentele aferente proiectelor de hotărâre – Expunere de motive i Raport deș
specialitate. Nu sunt obiec iuni cu privire la acestea. Se supune la vot introducerea pe Ordinea de zi aț
proiectelor de hotărâre iniţiate de domnul primar. 
            Se votează cu 13 voturi ”pentru”. Proiectele de hotărâre sunt introduse pe Ordinea de zi.
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            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. 4/31.01.2019.

            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 19 decembrie 2018.
           Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 19 decembrie 2018.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 2797 din data de 19 decembrie 2018.      .
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 5/31.01.2019        
           
           III.  Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Procesului-verbal al şedinţei de îndată din data de 17 ianuarie 2019.
           Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei de îndată din data de 17 ianuarie 2019.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-verbal al şedinţei
de îndată cu numărul de înregistrare 147 din data de 17 ianuarie 2019.      .
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 6/31.01.2019.

           IV.  Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
revocarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Tăuteu  nr. 60  din  31  august  2018  privind
aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec, comunaț ș ș
Tăuteu,  jude ul  Bihor,  din  proprietatea  Statului  Român  în  proprietatea  privată  a  comuneiț
Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobile.ș
          Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat în baza adresei Institu iei Prefectului –ț
Jude ul Bihor nr. 8349/02.11.2018, înregistrată la institu ia noastră sub numărul 2374/06.11.2018, cuț ț
privire la exercitarea controlului de legalitate asupra Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr.
60 adoptată în edin a ordinară din 31 august 2018. Proiectul de hotărâre este însoţit de Expunerea deș ț
motive nr. 4/03.11.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr. 5/03.11.2018
întocmit  de Compartimentul  Juridic  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.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 7/31.01.2019.

           V. Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat la nivelul comunei Tăuteu, pentru anul şcolar 2019-2020.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2473/15.11.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
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nr. 2523/21.11.2018 întocmit  de  Compartimentul  Juridic  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului,
precum şi de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridicăț
i disciplină din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.ș

           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 8/31.01.2019.

           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, pe anul 2018.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea  de  motive nr. 6/03.01.2019 a primarului  comunei  Tăuteu  şi  de Raportul  de specialitate
nr.7/03.01.2019  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.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 9/31.01.2019.

            VII.  Se trece la dezbaterea  punctului 6 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 i a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 alț ș
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. 8/03.01.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
9/03.01.2019 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.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 10/31.01.2019.

           VIII.  Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea propunerii  de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe anul 2018 ale
secretarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 10/22.01.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
11/22.01.2019 întocmit de Compartimentul Juridic din aparatul de specialitate al primarului, precum şi
de Avizul favorabil comun al Comisiei de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică iț ș
disciplină din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 11/31.01.2019.

4



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

           IX.  Se trece la dezbaterea  punctului 8 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2019, 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. 12/03.01.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
13/03.01.2019 întocmit de Compartimentul Asisten ă Socială din aparatul de specialitate al primarului,ț
precum şi de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ieș ț ț
copii, tineret i sport, activită i social-culturale, culte din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.ș ț
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 12/31.01.2019.

           X. Se trece la dezbaterea  punctului 9 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 2019, 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. 14/03.01.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
15/03.01.2019 întocmit  de  expertul  local  pentru  problemele  romilor  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului, precum şi de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru muncă i protec ie socială,ș ț
protec ie copii, tineret i sport, activită i social-culturale, culte din cadrul Consiliului Local al Comuneiț ș ț
Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 13/31.01.2019.

           XI.  Se trece la dezbaterea  punctului 10 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  Regulamentului  privind  procedura  de  emitere  a  acordului  i  autoriza iei  deș ț
func ionare a operatorilor economici care desfa oară activită i comerciale, alimentaţie publică,ț ș ț
prestări servicii, producţie i altele, pe teritoriul administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ș ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 14/03.01.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
122/15.01.2019  întocmit  de  Compartimentul  Agricol  i  Cadastru  din  aparatul  de  specialitate  alș
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
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 14/31.01.2019.

           XII. Se trece la dezbaterea  punctului 11 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al comunei Tăuteu, jude ul Bihorț .
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           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 136/16.01.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
137/16.01.2019  întocmit  de  Compartimentul  Agricol  i  Cadastru  din  aparatul  de  specialitate  alș
primarului,  precum  şi  de  Avizul  favorabil  comun  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
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 15/31.01.2019.

            XIII. Se trece la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  de  numere  cadastrale  noi  pentru  străzi/drumuri  situate  în  intravilanul  comunei
Tăuteu.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 188/22.01.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
189/22.01.2019  întocmit  de  Compartimentul  Agricol  i  Cadastru  din  aparatul  de  specialitate  alș
primarului,  precum  şi  de  Avizul  favorabil  comun  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
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 16/31.01.2019.

          XIV. Se trece la dezbaterea  punctului 13 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare, transport i depozitare a de eurilorș ș
menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihorț .
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 143/17.01.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
221/28.01.2019  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Agricol  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.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 17/31.01.2019.

          XV. Se trece la dezbaterea  punctului 13 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  majorării  tarifului  la  apa  potabilă  furnizată  de  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. 214/25.01.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
268/29.01.2019  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Agricol  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.
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           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 12 voturi ”pentru” i 1 ”ab inere” – dl. consilier Pop Viorel.ș ț
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 18/31.01.2019.
        
           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:ț

1.  H.C.L nr. 4/31.01.2019 privind aprobarea Ordinii  de zi  a şedinţei  ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, din data de 31 ianuarie 2019.
2. H.C.L nr. 5/31.01.2019 privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de
19 decembrie 2018.
3. H.C.L  nr.  6/31.01.2019 privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  edin ei  de  îndată  aș ț
Consiliului Local al comunei Tăuteu, din data de 17 ianuarie 2019.
4. H.C.L nr. 7/31.01.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr.
60 din 31 august 2018 privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul localită ilorț
Chiribi  i  Ciutelec,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  înș ș ț
proprietatea  privată  a  comunei  Tăuteu,  precum  i  atribuirea  de  numere  cadastrale  acestorș
imobile.
5.  H.C.L.  nr.  8/31.01.2019 privind  aprobarea  organizării  şi  funcţionării  reţelei  şcolare  a
unităţilor de învăţământ preuniversitar  de stat  la nivelul comunei Tăuteu,  pentru anul şcolar
2019-2020.
6. H.C.L. nr. 9/31.01.2019 privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comuneiț
Tăuteu, pe anul 2018.
7. H.C.L. nr. 10/31.01.2019 privind  aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 i a bugetuluiț ș
de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL
TĂUTEU S.A.
8.  H.C.L.  nr.  11/31.01.2019 privind   aprobarea  propunerii  de  evaluare  a  performanţelor
profesionale individuale pe anul 2018 ale secretarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
9. H.C.L. nr. 12/31.01.2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce
vor fi efectuate în anul 2019, de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social,
potrivit  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim garantat,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.
10.  H.C.L. nr. 13/31.01.2019 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  2019,  în  vederea  aplicării  Strategiei  Guvernului  României  de  incluziune  a  cetăţenilor
români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.
11. H.C.L. nr. 14/31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a
acordului  i  autoriza iei  de  func ionare  a  operatorilor  economici  care  desfa oară  activită iș ț ț ș ț
comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie i altele, pe teritoriul administrativ alș
comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț
12.  H.C.L.  nr. 15/31.01.2019 privind  aprobarea  prelungirii  Planului  Urbanistic  General  al
comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț
13. H.C.L. nr. 16/31.01.2019 privind aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzi/drumuri
situate în intravilanul comunei Tăuteu.
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14.  H.C.L.  nr.  17/31.01.2019 privind  aprobarea  modificării  tarifelor  pentru  serviciul  de
colectare,  transport  i  depozitare  a  de eurilor  menajere  de  pe  raza  comunei  Tăuteu,  jude ulș ș ț
Bihor.
15. H.C.L. nr. 18/31.01.2019 privind aprobarea majorării tarifului la apa potabilă furnizată de
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

            XIV. Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: DIVERSE.

            Domnul primar aduce la cuno tin a consilierilor că nu sunt depuse cereri ale cetă enilor care săș ț ț
fie puse în discu ie la edin ă.ț ș ț
            În continuare, domnul agent ef de poli ie Ciarnău Florin, eful Postului de Poli ie Tăuteu,ș ț Ș ț
prezintă o Informare cu privire la activită ile desfă urate de către agen ii de poli ie din cadrul Postuluiț ș ț ț
de Poli ie Tăuteu, în anul 2018. Se distribuie material informativ către fiecare consilier i este deps i laț ș ș
registratura primăriei sub numărul de înregistrare 269/29.01.2019.
            În contextul discu iilor cu privire la persoanele care execută ore de muncă în folosu comunită ii,ț ț
domnul viceprimar Brindea Cornel propune ini ierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobareaț
unui Regulament privind modalitatea de executare a muncii în folosul comunită ii, constituirea uneiț
comisii  care să monitorizeze această  activitate  i  un plan de ac iuni  care vor  fi  executate  de cătreș ț
persoanele care au această obliga ie. ț

            Se constată că nu sunt alte probleme care să fie discutate în edin ă.ș ț
            Doamna preşedinte de edin ă Solyom Iudit anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe Ordineaș ț
de zi,  mulţumeşte alături de primarul comunei Tăuteu celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei
ordinare din data de 31 ianuarie 2019.

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 8 (opt) pagini, azi,
31 ianuarie 2019.

      PRE EDINTE DE EDIN Ă                                                      Ș Ș Ț CONTRASEMNEAZĂ
            CONSILIER LOCAL                                                                       SECRETAR 
                   Solyom Iudit                                                                           Silaghi Adela Maria
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