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Nr. 385 din 26.02.2016

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 26.02.2016, 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. 44
din data de 18 februarie 2016 şi Convocarea nr. 291 din 18.02.2016 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. 
             
           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 ordinare din data de 29 ianuarie 2016.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2015.

- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu pe anul

2016.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  raportului  anual  al  primarului  privind  starea
economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu pe anul 2015.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modalităţilor  de  identificare  a  beneficiarilor  de
stimulente educaţionale sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.
248/2015 privind stimularea participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă din comuna Tăuteu şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului
de urgenţă pentru Situaţii de Urgenţă Categoria I-a din comuna Tăuteu.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

8. Diverse.
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            Având în vedere urgenţa şi faptul că dezbaterea acestor proiecte de hotărâre nu poate fi
amânată până la următoarea şedinţă ordinară, domnul primar solicită introducerea pe ordinea de zi a
două proiecte de hotărâre, după cum urmează: 

- Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotârârii  Consiliului  Local  nr.  37  din
29.05.2015.

- Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Tăuteu ca membru în Asociaţia Grupul
de Acţiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria, respectiv participarea Comunei
Tăuteu la implementarea Măsurii 19 – Dezvoltarea locală LEADER, finanţat în cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. 

           Preşedintele de şedinţă supune la vot introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte de
hotărâre iniţiate de dl.primar. 
          Se votează cu 13 voturi ”pentru”. Cele două proiecte de hotărâre sunt introduse pe
ordinea de zi.

            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. 15/26.02.2016.

           II. Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi: aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare din data de 29 ianuarie 2016.   
           Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 ianuarie 2016.
Întrucât  nu  sunt  obiecţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  aprobarea  procesului-verbal  al
şedinţei ordinare din data de 29 ianuarie 2016.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 16/26.02.2016.

           III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: aprobarea execuţiei bugetare pe
anul 2015.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 292/18.02.2016 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 293/21.01.2016 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 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. 17/26.02.2016.

           IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: aprobarea rectificarii 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. 294/18.02.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 295/18.02.2016 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 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. 18/29.01.2016.
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           V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: apobarea Raportului anual al
primarului privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu pe anul 2015.
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 296/18.02.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 297/18.02.2016 întocmit
de Compartimentul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de Rapoartele de
avizare ale comisiilor 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. 19/26.02.2016.

           VI. Se trece la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi: aprobarea  modalităţilor de
identificare  a  beneficiarilor  de  stimulente  educaţionale  sub  forma  tichetelor  sociale  în
conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării la învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 298/18.02.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 299/18.02.2016 întocmit
de Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi
de Rapoartele de avizare ale comisiilor 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. 20/26.02.2016.

           VII. Se trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi: aprobarea reorganizării
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 300/18.02.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 301/18.02.2016 întocmit
de dl. Ghiurău Rafael, inspector pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul aparatului de specialitate al
primarului, precum şi de Rapoartele de avizare ale comisiilor 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. 21/26.02.2016 .

           VIII. Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi: aprobarea Planului de Analiză
şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor.
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 302/18.02.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 303/18.02.2016 întocmit
de dl. Ghiurău Rafael, inspector pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul aparatului de specialitate al
primarului, precum şi de Rapoartele de avizare ale comisiilor 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. 22/26.02.2016.

           IX. Se trece la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi: aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Local nr. 37 din 29 mai 2015.
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 361/25.02.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 362/25.02.2016 întocmit
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de  Compartimentului  Juridic  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. 23/26.02.2016.

           X. Se trece la dezbaterea punctului  de pe ordinea de zi: aprobarea participarea Comunei
Tăuteu ca membru în Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu
Ungaria, respectiv participarea Comunei Tăuteu la implementarea Măsurii 19 – Dezvoltarea
locală LEADER, finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. 

            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 376/25.02.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 377/25.02.2016 întocmit
de Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
           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. 24/26.02.2016.

            XI. Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
            Dl. viceprimar prezintă raportul de activitate pentru anul 2015. Nu sunt obiecţiuni cu privire
la  conţinutul  raportului  de  activitate  pe  anul  2015,  drept  pentru  care  se  însuşeşte  documentul
prezentat.
            În continuare, domnii consilieri îşi prezintă rapoartele de activitate pentru anul 2015.
            Secretarul comunei roagă consilierii să prezinte declaraţiile de avere şi de interese, ale căror
formulare le-au primit pentru a fi completate la şedinţa anterioară. Toţi consilierii depun declaraţiile
de avere,  se verifică conţinutul  acestora şi  se înregistrează în registrele speciale  de avere şi  de
interese. 
            În continuare, dl. primar prezintă cererea nr. 289/18.02.2016 depusă de OMV Petrom cu
privire la solicitarea de i se ceda dreptul de folosinţă cu titlu gratuit asupra terenului în suprafaţă de
235 mp, aferent obiectivului ”Staţie Reglare Măsurare Predare” – sat Chiribiş, pe durata existenţei
acesteia. Având în vedere această solicitare, la propunea d-lui primar, se propune închirierea acestui
teren pentru suma maximă, conform legislaţiei în vigoare. 
           Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea făcută.  Se votează cu 13 voturi
”pentru”.
           Dl. primar prezintă cererea nr. 312/23.02.2016 a d-lui Gheorghe Dat, în calitate de preot
paroh şi reprezentant al Parohiei Greco-catolice din satul Poiana, prin care solicită sprijin material
financiar în vederea construirii unui locaş de cult în satul Poiana. Nu se cere o sumă anume pentru
această investiţie. Se spune la vot această solicitare. Se votează cu 13 voturi ”împotrivă”.
           Se pune în discuţie  cererea nr. 229/09.02.2016 a d-lui Iuhas Gavril Radu, din satul
Ciutelec, nr. 143, cu privire la acordarea unui ajutor financiar sau materiale necesare renovării case
de locuit, la care ar anexate poze. Dl. primar propune să se deplaseze în teren o comisie care să
constate situaţia de fapt, după care se vor lua măsuri.
           Se pune în discuţie cererea nr. 2758/08.12.2015 a d-lui Pui Gavril, prin care se solicită
acordarea  în  folosinţă  a  2  ha  teren  în  parcela  ”Grădină”,  fost  C.I.A.  Ciutelec.  Dl.  primar
menţionează că acest lucru se va putea realiza după identificarea terenurilor de către dl. Ştefanovici
Constantin, care se ocupă de această lucrare. În acest sens, propune acordarea d-lui Pui Gavril a
unei suprafeţe de teren în suprafaţă de 2 ha, prin încheierea unui contarct de arendă, după finalizarea
identificării terenurilor de către compartimentul de specialitate din cadrul primăriei.  Dl. preşedinte
de şedinţă supune la vot propunerea făcută. Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
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            Se pune în discuţie  cererea nr. 315/23.02.2016 a d-lui Susa Viorel, cu domiciliul în
Marghita, str. Progresului, nr. 33, proprietar al unei case de locuit în Chiribiş, nr. 31, cu privire la
cumpărarea  suprafeţei  de  0,50  ha  teren  situată  în  continuarea  proprietăţii  sale.  Dl.  primar
menţionează că această operaţiune de vânzare se poate realiza numai în baza unui raport de evaluare
şi  cu  respectarea  legislaţiei  în  vigoare  privind  regimul  juridic  al  terenurilor  proprietate
publică/privată a statului/unităţilor administrativ-teritoriale. Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot
propunerea făcută. Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
             De asemenea, dl. primar aduce în discuţie solicitarea unui schimb de teren din intravilanul
în extravilanul localităţii Poiana, menţionând că această operaţiune se poate realiza după întocmirea
unui raport de evaluare, caz în care se va dezbate această problemă pe baza documentelor întocmite
în acest sens.

             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 26 februarie 2016.

             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 5 (cinci) pagini,
azi, 26 februarie 2016.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          SECRETAR 
                     Peto Gavril                                                                     jr. Silaghi Adela Maria
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