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

Nr. 675 din 28.02.2019

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 28 februarie 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.
513 din 18.02.2019 şi a  Dispoziţiei Primarului nr. 40 din 18 februarie 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 i doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu.Ș ș
         
           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  31
ianuarie 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului anual al primarului privind  starea economică,
socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. 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
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna
Tăuteu, judeţul Bihor.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza 
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor
pentru domeniul public şi privat din comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

7. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș
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          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  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ării  de laș ț
bugetul  local,  pentru  investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEAț
TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț
- ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

2. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ării  de laș ț
bugetul  local,  pentru  investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEAț
POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț
- ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea cooperării
în  domeniul  agricol  între  U.A.T.  comuna  Tăuteu  i  ASOCIA IA  AGRICULTORILORș Ț
MAGHIARI DIN ROMÂNIA, ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHOR.Ț Ț
- ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

4. Proiect  de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri  între  comuna Tăuteu,  jude ulț
Bihor i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”.ș ț ș ș
- 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.
            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. 19/28.02.2019.

            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 31 ianuarie 2019.
           Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2019.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 309 din data de 31 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. 20/28.02.2019        
           
           III.  Se trece la dezbaterea  punctului 2 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 2018.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 393/05.02.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
394/05.02.2019 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.
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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 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 21/28.02.2019.

           IV.  Se trece la dezbaterea  punctului 3 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, pe anul 2019.ț
          Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit  de
Expunerea de motive nr. 395/05.02.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
396/05.02.2019  întocmit  de  inspectorul  pentru  situa ii  de  urgen ă  din  aparatul  de  specialitate  alț ț
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. 22/28.02.2019.

           V. Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor, pe anul
2019.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 397/05.02.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
398/05.02.2019  întocmit  de  inspectorul  pentru  situa ii  de  urgen ă  din  aparatul  de  specialitate  alț ț
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. 23/28.02.2019.

           VI. Se trece la dezbaterea  punctului 5 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 2019.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 399/05.02.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr.400/05.02.2019  întocmit  de  inspectorul  pentru  situa ii  de  urgen ă  din  aparatul  de  specialitate  alț ț
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. 24/28.02.2019.
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            VII.  Se trece la dezbaterea  punctului 6 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 2019.ț
          Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit  de
Expunerea de motive nr. 401/05.02.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
402/05.02.2019  întocmit  de  inspectorul  pentru  situa ii  de  urgen ă  din  aparatul  de  specialitate  alț ț
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. 25/28.02.2019.

           VIII.  Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării de la bugetul local, pentru investi iaș ț ț
”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU,  COMUNA TĂUTEU,
JUDE UL BIHOR”.Ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 575/20.02.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
576/20.02.2019  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. 26/28.02.2019.

           IX.  Se trece la dezbaterea  punctului 8 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării de la bugetul local, pentru investi iaș ț ț
”CONSTRUIRE POD  PESTE  BISTRA ÎN  LOCALITATEA POIANA,  COMUNA TĂUTEU,
JUDE UL BIHOR”..Ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 577/20.02.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
578/20.02.2019  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. 27/28.02.2019.

           X. Se trece la dezbaterea  punctului 9 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea cooperării în domeniul agricol între
U.A.T.  comuna  Tăuteu  i  ASOCIA IA AGRICULTORILOR  MAGHIARI  DIN  ROMÂNIA,ș Ț
ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHORȚ Ț .
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           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 581/20.02.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
582/21.02.2019  întocmit  de  Compartimentul  Agricol,  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. 28/28.02.2019.

           XI.  Se trece la dezbaterea  punctului 10 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  unui  schimb  de  terenuri  între  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor  i  Asocia iaț ș ț
Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avram Iancu”.ș ș
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 585/21.02.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
586/21.02.2019  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 i alș
Comisiei pentru pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină din cadrul Consiliului Localț ș
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. 29/28.02.2019.

        
           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. 19/28.02.2019 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, din data de 28 februarie 2019.
2. H.C.L nr. 20/28.02.2019 privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de
31 ianuarie 2019.
3. H.C.L nr. 21/28.02.2019 privind însuşirea Raportului anual al  Primarului  privind  starea
economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2018.
4. H.C.L nr. 22/28.02.2019 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, pe anul 2019.ț
5. H.C.L. nr. 23/28.02.2019 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în
comuna Tăuteu, judeţul Bihor, pe anul 2019.
6. H.C.L. nr. 24/28.02.2019 privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor
pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ț
7.  H.C.L. nr. 25/28.02.2019 privind  aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva
incendiilor pentru domeniul public şi privat din comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ț
8. H.C.L. nr. 26/28.02.2019 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ăriiș ț
de  la  bugetul  local,  pentru  investi ia  ”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎNț
LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț
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9. H.C.L. nr. 27/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ăriiș ț
de  la  bugetul  local,  pentru  investi ia  ”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎNț
LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț
10. H.C.L. nr. 28/28.02.2019 privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat în vederea
cooperării  în  domeniul  agricol  între  U.A.T.  comuna  Tăuteu  i  ASOCIA IAș Ț
AGRICULTORILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA, ORGANIZA IA JUDE ULUI BIHOR.Ț Ț
11. H.C.L. nr. 29/28.02.2019 privind aprobarea unui schimb de terenuri între comuna Tăuteu,
jude ul Bihor i Asocia ia Composesoratului de Pă une i de Pădure din satul Tăuteu ”Avramț ș ț ș ș
Iancu”.

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

            Domnul primar pune în discu ie ț cererea cu numărul de înregistrare 1/18.02.2019 depusă de
doamna Lăcătu  Viorica, cu domiciliul în localitatea Bogei, nr. 66ș , care solicită un spijin din partea
consiliului  local,  întrucât,  în  urma  unei  invazii  de  insecte  la  locuin a  acesteia,  a  fost  nevoită  săț
achizi ioneze produse de dezinsec ie i să solicite ajutorul unei firme de dezinsec ie, toate acestea fărăț ț ș ț
niciun rezultat pozitiv. Situa ia este cu atât mai dificilă, cu cât un membru al familiei, fiind bolnav deț
leucemie, iar în epăturile de insecte îi agravează starea de sănătate. În acest context, domnul primarț
face precizarea că se vor în tiin a institu iile de specialitate – Direc ia de Sănătate Publică Bihor iș ț ț ț ș
Direc ia Sanitară Veterinară i  pentru Siguran a Alimentelor  Bihor -  ,  inclusiv Institu ia  Prefectuluiț ș ț ț
Jude ului Bihor, pentru a lua măsuri de siguran ă. În ceea ce prive te sprijinul acordat, domnul primarț ț ș
propune  consiliului  local  suportarea  de  la  bugetul  local  a  cheltuielilor  legate  de  activitatea  de
dezinsec ie  la  locuin a  petentei,  care  se  vor  efectua  cu  firmă  de  specialitate.  ț ț Se  supune  la  vot
propunerea domnului primar, se votează cu 13 voturi ”pentru”.
            De asemenea, domnul primar mai aduce la cuno tin a consilierilor locali faptul că preotul parohș ț
din localitatea Chiribi  va ini ia edificarea unui monument al eroilor în localitate, motiv pentru careș ț
solicită sprijinul financiar pentru realizarea acestui obiectiv. Se va avea în vedere includerea în bugetul
pe anul 2019 a unei sume de bani în acest scop. 

            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 28 februarie 2019.

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 6 ( ase) pagini,ș
azi, 28 februarie 2019.

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