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PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 30 martie 2020, 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. 137 alin 1 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.ța de urgență a Guvernului nr. ța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul  administrativ,  referitoare  la  prezenţa  majoritaţii  consilierilor  locali  în
functie, sedinţa fiind legal constituită.
           Şedinţa a fost convocată de secretarul general al comunei Tăuteu pe baza Convocării scrise nr.
1053 din 25.03.2020 şi  a  Dispoziţiei  Primarului  nr.  42 din 25 martie  2020,  în  conformitate  cu
prevederile art.  133 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 134 alin. 1 lit. a i alin. 2 din Ordonan a deși alin. 2 din Ordonanța de ța de
urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.ța de
            În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum i Ordinea de zi propusă ași alin. 2 din Ordonanța de
se discuta, conform prevederilor art. 134 alin. 5 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ța de ța de
privind Codul administrativ.

           Lucrările şedinţei ordinare sunt publice, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. 1 iș
alin. 2 din  Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.ța de urgență a Guvernului nr. ța de urgență a Guvernului nr.
           La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze
Nandor- tefan i doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu. Ștefan și doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu. și alin. 2 din Ordonanța de
            De asemenea,  având în vedere  prevederile  Decretului  195/16 martie  2020 privind
instituirea  stării  de  urgen ă  pe  teritoriul  României  i   ța de urgență a Guvernului nr. ș măsurile  de  diminuare  a  riscului  de
expunere  la  infec ia  cu COVID-19ța de urgență a Guvernului nr.  dispuse prin  acte normative  – ordonan ele  militare  nr.  1-ța de urgență a Guvernului nr.
3/2020 i hotărâri ale CNSSU – precizăm următoarele:ș

- edin a ordinară se desfă oară cu respectarea măsurilor restrictive de distan are socialăș ța de urgență a Guvernului nr. ș ța de urgență a Guvernului nr.
impuse de actele normative în vigoare;

- domnul  Bradacs  Zsolt  rămâne  pre edinte  de  edin ă  în  continuare,  cel  pu in  până  laș ș ța de urgență a Guvernului nr. ța de urgență a Guvernului nr.
rămânerea în vigoare a măsurii de instituire a stării de urgen  pe teritoriul României,ța de urgență a Guvernului nr.ș
chiar dacă manadatul de pre edinte expiră în luna martie.ș

                          
           I. Domnul primar Vincze Nandor-Ştefan prezintă Ordinea de zi a şedinţei ordinare, după cum
urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare din 28 februarieși alin. 2 din Ordonanța de ța de
2020.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare i func ionareși alin. 2 din Ordonanța de ța de
al Consiliului Local al Comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ța de
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului  local al comunei Tăuteu,  jude ulța de
Bihor, pe anul 2020.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Raportului  primarului  comunei  Tăuteu  cu  privire  la
ducerea Ia îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al comunei Tăuteu în anul 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  implementării  proiectului  ”Dezvoltarea  sistemului  de
asisten ă socială pentru combaterea sărăciei i a excluziunii sociale” POCU 460/4/6/126924,ța de și alin. 2 din Ordonanța de
derulat de Ministerul Muncii i Protec iei Sociale  în parteneriat cu Agen ia Na ională pentruși alin. 2 din Ordonanța de ța de ța de ța de
Plă i i Inspec ie Socială.ța de și alin. 2 din Ordonanța de ța de
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilan ului  contabil pe anul 2019 al S.C. SERVICIULța de
PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A..
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

       13.  Diverse: depunerea rapoartelor de activitate ale viceprimarului i ale consilierilor locali.și alin. 2 din Ordonanța de
           
             Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la Ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 135 alin.
7 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr.  57/2019 privind Codul administrativța de ța de ,  domnul primar
Vincze Nandor- tefan supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre a Ordinii de zi.Ștefan și doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu. 
            Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
            Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 25/30.03.2020.

            II. Se trece la dezbaterea  punctului 1 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare din 28 februarie 2020.ș ța de urgență a Guvernului nr.
           Secretarul general al  comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei  ordinare din data de 28
februarie 2020. Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-
verbal al şedinţei ordinare cu numărul de înregistrare 745 din data de 28 februarie 2020. Proiectul de
hotărâre este înso it deța de  Referatul de aprobare nr. 1047/25.03.2020  al primarului comunei Tăuteu i deși alin. 2 din Ordonanța de
Raportul de avizare nr. 1060/25.03.2020 întocmit de secretarul general  al comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 26/30.03.2020        

           III. Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  modificării  Regulamentului  de  organizare  i  func ionare  al  Consiliului  Local  alș ța de urgență a Guvernului nr.
Comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ța de urgență a Guvernului nr.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr1021/20.03.2020 al Primarului Comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1048/25.03.2020 întocmit de secretarul general al comunei Tăuteu, 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.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 27/30.03.2020.  
 
           IV.  Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ța de urgență a Guvernului nr.
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           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 854/11.03.2020 al Primarului Comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr.  1049/25.03.2020  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, 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.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 28/30.03.2020.  
            
            V.  Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  Raportului  Primarului  comunei  Tăuteu  cu  privire  la  ducerea  la  îndeplinire  a
Hotărârilor Consiliului Local al comunei Tăuteu în anul 2019.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 674/24.02.2020 al Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
1050/25.03.2020 întocmit  de  secretarul  general  al  comunei  Tăuteu,  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.ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 29/30.03.2020.

           VI.  Se trece la dezbaterea  punctului 5 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  implementării  proiectului  ”Dezvoltarea  sistemului  de  asisten ă  socială  pentruța de urgență a Guvernului nr.
combaterea sărăciei i a excluziunii sociale” POCU 460/4/6/126924, derulat de Ministerul Munciiș
i Protec iei Sociale  în parteneriat cu Agen ia Na ională pentru Plă i i Inspec ie Socială.ș ța de urgență a Guvernului nr. ța de urgență a Guvernului nr. ța de urgență a Guvernului nr. ța de urgență a Guvernului nr. ș ța de urgență a Guvernului nr.

           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 856/11.03.2020 al Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
1051/25.03.2020 întocmit  de secretarul  general al  comunei  Tăuteu,  precum şi de Avizul  favorabil
comun al  comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Local  al  Comunei  Tăuteu.  Chiar  dacă
proiectul de hotărâre a ob inut avizul favorabil comun al comisiilor de specialitate, domnul primarța de
aduce  în  discu ie  obliga iile  impuse  autorită ii  publice  locale  cu  privire  la:ța de ța de ța de
-  sumele  reprezentând  cheltuieli  conexe ce  pot  apărea  pe  durata  implementării  proiectului
”Dezvoltarea sistemului de asisten ă socială pentru combaterea sărăciei i a excluziunii sociale” codță socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod și a excluziunii sociale” cod
SMIS 126924, se vor asigura din bugetul local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor.țiator: Primarul comunei Tăuteu
- în acord cu cadrul legal în vigoare, în momentul respectiv, unitatea administrativ-teritorială comuna
Tăuteu, jude ul Bihor, să facă demersurile necesare în vederea  ță socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod asigurării sustenabilită ii serviciilorțiator: Primarul comunei Tăuteu
sociale oferite pe o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea proiectului.
           În acest context, proiectul de hotărâre este reanalizat de către domnii consilieri i se constată căși alin. 2 din Ordonanța de
autorită ii publice locale îi incumbă obliga ii financiare care presupun cheltuieli de la bugetul local.ța de ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”împotrivă”.
           Proiectul de hotărâre nu este adoptat.      

           VII.  Se trece la dezbaterea  punctului 6 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  bilan ului   contabil  pe  anul  2019  al  S.C.  SERVICIUL  PUBLIC  DE  INTERESța de urgență a Guvernului nr.
COMUNAL TĂUTEU S.A..
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           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 849/10.03.2020 al Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
1052/25.04.2020 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului  Comunei  Tăuteu,  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.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 30/30.03.2020
    
           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:ța de

1.  H.C.L. nr. 25/30.03.2020 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, din data de 30 martie 2020.
2. H.C.L.  nr.  26/30.03.2020 privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  şedinţei  ordinare  a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2020.
3. H.C.L. nr.  27/30.03.2020 privind aprobarea  modificării  Regulamentului  de organizare  iși alin. 2 din Ordonanța de
func ionare al Consiliului Local al Comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ța de ța de
4. H.C.L. nr. 28/30.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu,
jude ul Bihor, pe anul 2020.ța de
5. H.C.L. nr. 29/30.03.2020 privind aprobarea Raportului primarului comunei Tăuteu cu privire
la ducerea Ia îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al comunei Tăuteu în anul 2019.
6.  H.C.L.  nr.  30/30.03.2020 privind  aprobarea  bilan ului   contabil  pe  anul  2019  al  S.C.ța de
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
.

            VII.  Se trece la  punctul 8 de pe Ordinea de zi: depunerea rapoartelor de activitate ale
viceprimarului i ale consilierilor localiș .

            Domnul viceprimar al comunei Tăuteu cite te i depune Raportul de activitate pe anul 2019. Deși alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de
asemenea, domnii consilieri citesc i depun rapoartele de activitate pe anul 2019.și alin. 2 din Ordonanța de
            Se constată că nu sunt alte probleme/cereri care să fie discutate în edin ă.și alin. 2 din Ordonanța de ța de

            Domnul preşedinte de edin ă Bradacs Zsoltși alin. 2 din Ordonanța de ța de  anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe Ordinea
de zi,  mulţumeşte alături de primarul comunei Tăuteu celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei
ordinare din data de 30 martie 2020.

            Drept pentru care, în temeiul prevedrilor art. 138 alin. 13-14 din Ordonan a de urgen ă ață socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod ță socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod
Guvernului nr. 57/2019 prviind Codul administrativ, s-a încheiat prezentul Proces-verbal de şedinţă
format din 4 (patru) pagini, azi, 30 martie 2020.

                                                                                           Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din 

        PRE EDINTE DE EDIN ĂȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ȚUL BIHOR                           O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
              CONSILIER LOCAL                                                   SECRETAR GENERAL
                     Bradacs Zsolt                                                               Silaghi Adela Maria
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