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

Nr. 693 din 28.03.2018

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 28 martie 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.
669  din  22.03.2018 şi  a  Dispoziţiei  Primarului  nr. 39  din  22  martie  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 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 alegerea Pre edintelui de edin ă.ș ș ț
             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  procesului-verbal  al  edin ei  ordinare  din  data  de  28ș ț
februarie 2018.  

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  închirierii  pă unilor  din  proprietatea  privată  comuneiș

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licita ie publică cu strigare a unor terenuriț
care apar in domeniului privat al comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț ț

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
5. Proiect  de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri  între  comuna Tăuteu,  jude ulț

Bihor i S.C. LEEBOTM S.R.L..ș
             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  asigurare  cu  resurse  umane,  materiale  şi
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anulț
2018 (PARUMF).

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
13.  Diverse:  depunerea  de  către  consilierii  locali  a  rapoartelor  de  activitate  pe  anul  2017,
solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș
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           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 utilizării excedentului bugetului local al comunei Tăuteu, 
rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2017.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț  

            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. 22/28.03.2018.

              II.  Se trece la dezbaterea  punctului 1 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
alegerea Pre edintelui de edin ă.ș ș ț
            Domnul primar aduce la cuno tin ă consilierilor că expriră manadatul de pre edinte al domnuluiș ț ș
Peto Gavril ales prin H.C.L. nr. 103/21 decembrie 2017.
            Domnul consilier Peto Gavril îl propune pe domnul consilier Toth Botond Bela pentru mandatul
de pre edinte pentru următoarele 3 luni. Întrucât nu sunt alte propuneri, se supune la vot propunereaș
domnului consilier Peto Gavril.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”, iar domnul consilier Toth Botond Bela este ales pre edinteș
de edin ă pentru următoarele 3 luni.ș ț
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 23/28.03.2018.
                   
           III.  Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2018. 
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2018.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 496 din data de 28 februarie 2018.      
           Domnul preşedinte de şedinţă Toth Botond Bela supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 24/28.03.2018.

           IV. Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea închirierii pă unilor din proprietatea privată a comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ș ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 523/05.03.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
524/05.03.2018 întocmit de dl. Jarca Lucian, consilier-topograf în Compartimentul Agricol i Cadastru,ș
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 Toth Botond Bela supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 25/28.03.2018.

            V. Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea vânzării  prin licita ie  publică  cu strigare a unor terenuri  care apar in domeniuluiț ț
privat al comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 525/05.03.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
526/05.03.2018  întocmit  de  dna.  Curtean  Florina,  ef  Serviciu  Financiar  Contabil  în  aparatul  deș
specialitate  al  primarului,  precum şi  de  Avizul  favorabil  comun al  Comisiei  de  specialitate  pentru
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agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi
turism  i  al  Comisiei  de specialitate învă ământ,  sănătate,  familie,  juridică i disciplină din cadrulș ț ș
Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Domnul preşedinte de şedinţă Toth Botond Bela supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 26/28.03.2018.

          VI. Se trece la dezbaterea  punctului 5 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  unui  schimb  de  terenuri  între  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor  i  S.C.  LEEBOTMț ș
S.R.L..
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 527/05.03.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
528/05.03.2018  întocmit  de  dna.  Curtean  Florina,  ef  Serviciu  Financiar  Contabil  în  aparatul  deș
specialitate  al  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  al  Comisiei  de specialitate învă ământ,  sănătate,  familie,  juridică i disciplină din cadrulș ț ș
Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Domnul preşedinte de şedinţă Toth Botond Bela supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 27/28.03.2018.

            VII. Se trece la dezbaterea  punctului 6 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2018 (PARUMF).ț
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 529/05.03.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
530/05.03.2018 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 Toth Botond Bela supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 28/28.03.2018.
            VIII. Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  utilizării  excedentului  bugetului  local  al  comunei  Tăuteu,  rezultat  la  încheierea
exerci iului bugetar 2017.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 602/16.02.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
603/16.03.2018  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 Toth Botond Bela supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 29/28.03.2018.

           IX. Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
           Domnii consilieri î i prezintă rapoartele de activitate pe anul 2018 i le depun la secretarulș ș
comunei pentru a fi incluse în dosarul de edin ă.           ș ț
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           De asemenea, dl. viceprimar Brindea Cornel î i prezintă Raportul de activitate pe anul 2017.ș
           În continuare, dl. primar pune în discu ie următoarele cereri:ț

 Cererea  cu  numărul  de  înregistrare  5/02.02.2018 depusă  de  doamna  Olar  Viorica,  cu
domiciliul în Municipiul Marghita, str. I.L.Caragiale, nr. 50, care solicită cumpărarea terenului
în suprafa ă de 218 mp pe care are construite un garaj i o magazie de lemne i închirirereaț ș ș
terenului în suprafa ă de 143 mp care se află în jurul  blocului;  terenul respectiv  se află  peț
teritoriul administrativ al comunei Tăuteu, în incinta Liceului Tehonlogic ”Horea” Marghita.
Domnii consilieri nu se opun acestei cereri. În acest context, se propune de către dl. primar
analizarea  situa iei  juridice  a  terenului  i  întocmirea  documenta iei  aferente  în  vedereaț ș ț
vânzării/închirierii, conform legisla iei în vigoare.ț  Domnul pre edinte de edin ă supune laș ș ț
vot cererea petentului, se votează cu 13 voturi ”pentru”, cererea este admisă. Cererera va fi
repartizată spre solu ionare Compartimentului Agricol i Cadastru, în colaborarea cu secretarulț ș
comunei Tăuteu.

 Cererea cu numărul de înregistrare 6/09.02.2018 depusă de  domnul Baicu Alexandru, cu
domiciliul în localitatea Ciutelec, nr. 2, comuna Tăuteu, jude ul Bihor, care solicită compensareaț
cu teren în suprafa ă de 1 ha, motivând că terenul în suprafa ă de 2,5 ha, mo tenit de la părin iiț ț ș ț
săi, a suferit o alunecare, fiind afectat în propor ie de 50%. Domnii consilieri cunosc situa iaț ț
petentului, iar domnul primar men ionează că s-au acordat despăgubiri pentru această situa ie.ț ț
Domnul pre edinte de edin ă supune la vot cererea petentului, se votează cu 13 voturiș ș ț
”împotrivă”, cererea este respinsă.

 Cererea cu numărul de înregistrare 7/12.02.2018 depusă de domnul Lobon  Florinț , medic
stomatolog, cu domiciliul în Municipiul Oradea, jude ul Bihor, care solicită sprijinul autorită iiț ț
publice  locale  pentru  închirierea  unui  spa iu  în  vederea  desfă urării  activită ii  de  medicinăț ș ț
dentară, men ionând că are ca scop direc ionarea către popula ia comunei Tăuteu a fondurilorț ț ț
puse la dispozi ie de Casa de Asigurări de Sănătate i de către Ministerul Sănătă ii, grupul intăț ș ț ț
fiind tinerii cu vârsta până în 18 ani.  Domnii consilieri consideră că este necesară i oportunăș
înfiin area unui cabinet stomatologic în comună, iar domnul primar men ionează că va căuta unț ț
spa iu care să poată fi utilizat în acest scop.  ț Domnul pre edinte de edin ă supune la votș ș ț
cererea petentului, se votează cu 13 voturi ”pentru”, cererea este admisă. Cererera va fi
repartizată spre solu ionare Compartimentului Agricol i Cadastru, în colaborarea cu secretarulț ș
comunei Tăuteu.

 Cererea cu numărul de înregistrare 8/26.02.2018 depusă de domnul Hodorog Ioan-Florian,
cu  domiciliul  în  localitatea  Pope ti,  nr.  88/A,  comuna  Pope ti,  jude ul  Bihor,  care  solicităș ș ț
vânzarea unui teren în suprafa ă de 0,25 ha, pe care îl folose te i pe care are o planta ie de pomiț ș ș ț
fructiferi, având calitatea de arenda  de cca 5 ani. Domnul primar propune să se întocmeascaș
documenta ia  pentru  vânzarea  terenului  respectiv,  în  conformitatea  cu  legisla ia  în  vigoare.ț ț
Domnul pre edinte de edin ă supune la vot cererea petentului, se votează cu 13 voturiș ș ț
”pentru”, cererea este admisă. Cererera va fi repartizată spre solu ionare Compartimentuluiț
Agricol i Cadastru, în colaborarea cu secretarul comunei Tăuteu.ș

 Cererea cu numărul de înregistrare 9/27.02.2018 depusă de domnul Drimbău Felician, cu
domiciliul în localitatea Chiribi , nr. 74, comuna Tăuteu, jude ul Bihor, care solicită închiriereaș ț
unui teren în suprafa ă de 692 mp – Nr. cadastral 50618, situat în fa a grajdului pe care îl de ine,ț ț ț
angajându-se  să  asigure  paza  materialelor  depozitate  de  primărie.  Domnul  pre edinte  deș
edin ă supune la vot cererea petentului, se votează cu 13 voturi ”împotrivă”, cererea esteș ț

respinsă. 

 Cererea cu  numărul  de  înregistrare 10/27.02.2018 depusă  de  domnul  Tolcer Sandu,  cu
domiciliul  în  localitatea  Chiribi ,  nr.  218/A,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,  care  solicităș ț
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cumpărarea unui teren în suprafa ă de 0,10 ha, care să fie situat în limita proprietă ii sale, la  Nr.ț ț
topo 389. Având în vedere că se cunosc motivele pentru care petentul solicită teren, respectiv
faptul că acesta se află în conflict cu vecinul său cu privire  la folosin a terenului, se va încerca oț
mediere între ace tia, urmând a se stabili o solu ie finală pentru această solicitare. ș ț

 Cererea cu numărul de înregistrare 11/09.03.2018 depusă de domnul Iuhas Gavril Radu, cu
domiciliul  în  localitatea  Ciutelec,  nr.  169/B,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,  care  solicităț
materiale de construc ie pentru repararea imobilului situat la nr. 143 – Ciutelec i închiriereaț ș
unui  teren  în  suprafa ă  de  10  ari,  în  apropierea  imobilului  în  cazuă,  pentru  a  planta  pomiț
fructiferi/arbori, în vederea stabilizării solului care e în alunecare continuă.  Domnul primar
propune să se numească o comisie pentru a verifica în teren situa ia,  urmând a se luaț
ulterior o decizie. 

 Cererea  cu  numărul  de  înregistrare  12/12.03.2018 depusă  de  domnul  Gug  Gabriel-
Constantin, cu domiciliul în localitatea Bogei, nr. 166/A, comuna Tăuteu, jude ul Bihor, careț
solicită teren în localitatea Bogei, între nr. administrtiv 165 – 167. Domnul primar propune să
se analizeze în detaliu situa ia i dacă există posibilitatea de vânzare a unui astfel de terenț ș .
Cererera va fi repartizată spre solu ionare Compartimentului Agricol i Cadastru, în colaborareaț ș
cu secretarul comunei Tăuteu.

  Cererea cu numărul de înregistrare 13/26.03.2018 depusă de  domnul Kovacs Andrei, cu
domiciliul în localitatea Tăuteu, nr. 63, comuna Tăuteu, jude ul Bihor, care solicită un ajutorț
financiar, deorece  este  grav  bolnav, are  nevoie  de  tratament,  iar  în  ultimele  ase  luni  nu  aș
beneficiat de de niciun venit. Domnul primar aduce la cuno tin ă că nu avem bază legală pentruș ț
acordarea unui astfel de ajutor i că au mai fost astfel de solicitări. Domnul consilier Pui Gavrilș
propune să se găsească o solu ie pentru a ajuta financiar bolnavii în stare gravă/fază terminală iț ș
care  nu  au  posibilitatea  să- i  plătească  tratamentul.  Domnul  viceprimar  aduce  în  discu ieș ț
propunerea  de  la  edin a  anterioară  a  domnului  consilier  Bradacs  Zsolt,  în  sensul  că  ar  fiș ț
binevenită ac iunea de strângere de fonduri i amplasarea în incinta primăriei a unei cutii deț ș
dona ii având ca scop ajutarea bolnavilor în stare gravă. ț

 Domnul  consilier  Scurt  Cozmin-Mihai propune  să  se  confec ioneze  câte  un  panouț
inscrip ionat ”Bine a i venit în comuna Tăuteu”, la intrarea în fiecare localitate apar inătoare aț ț ț
comunei.  Domnul  primar  men ionează  că  avem în  vedere  acest  lucru,  se  dore te  ceva  maiț ș
simplu, dar estetic i frumos.ș

           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 Toth Botond Bela anunţă că s-au epuizat toate punctele de peș ț
ordinea de zi,  mulţumeşte alături de primarul comunei Tăuteu celor prezenţi şi declară închise lucrările
şedinţei ordinare din data de 28 martie 2018.

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 5 (cinci) pagini,
azi, 28 martie 2018.

      PRE EDINTE DE EDIN Ă                                                      Ș Ș Ț CONTRASEMNEAZĂ
            CONSILIER LOCAL                                                                       SECRETAR 
                Toth Botond Bela                                                                      Silaghi Adela Maria
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