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Nr. 824 din 27.04.2016

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 27.04.2016, 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,  sedinţaș
fiind legal constituită.
           Şedinţa a fost convocată de domnul primar Vincze Nandor- tefan pe baza Ș convocării scrise
nr. 753 din 20.04.2016 şi a Dispoziţiei nr. 93 din 20.04.2015, 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 propusăș
a se discuta, conform prevederilor legale.
           Lucrările şedinţei sunt publice.
           La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze
Nandor- tefan şi doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu.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. Alegerea pre edintelui de edin ă.ș ș ț
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 martie 2016.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor i impozitelor locale pe anul 2017.ș

- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execu iei bugetare pe trimestrul I – anul 2016.ț

- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
5. Diverse

            Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la ordinea de zi, domnul primar 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. 33/27.04.2016.

           II.  Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi:  alegerea pre edintelui deș
edin ă. ș ț

           Domnul primar aduce la cuno tin ă consilierilor că expriră manadatul de pre edinte alș ț ș
domnului Peto Gavril ales prin H.C.L. nr. 2/18.01.2016.
           Domnul consilier Peto Gavril o propune pe doamna consilier Solyom Iudit 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 doamna consilier Solyom Iudit este aleasă pre edinteș
de edin ă pentru următoarele 3 luni.ș ț
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 34/27.04.2016.
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           III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare din data de 31 martie 2016.   
           Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 martie 2016.
Întrucât  nu  sunt  obiecţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  aprobarea  procesului-verbal  al
şedinţei ordinare din data de 31 martie 2016.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 35/27.04.2016.

           IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: aprobarea taxelor i impozitelorș
locale pe anul 2017.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 559/25.03.2016 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 560/25.03.2016 întocmit de dna. economist Curtean Florina – ef Serviciu Financiar Contabil înș
cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.domnul primar prezintă cele zece anexe
care înso esc proiectul de hotărâre, precizând că taxele i impozitele locale pentru anul 2017 rămânț ș
la nivelul stabilit în anul 2016. 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. 36/27.04.2016.

           V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: aprobarea execu iei bugetare peț
trimestrul I – anul 2016.
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 561/25.03.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 562/25.03.2016 întocmit
de  dna.  economist  Curtean  Florina  –  ef  Serviciu  Financiar  Contabil  în  cadrul  aparatului  deș
specialitate  al  primarului,  precum şi  de Rapoartele  de avizare ale  comisiilor  de specialitate  din
cadrul  Consiliului  Local  al  Comunei  Tăuteu.  Doamna  ec.  Curtean  Florina  prezintă  execu iaț
bugetară întocmită pe baza balanţei de verificare, a bilanţului contabil şi a contului de execuţie a
bugetului local la 31 martie 2016. Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărîre.                  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. 37/27.04.2016.

            VI. Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
                 
            Domnul primar prezintă cererea nr. 910/13.04.2016 depusă de dna. Covaciu Rozalia, cu
privire la aprobarea de materale în vederea construirii unei locuin e în care să locuiască cu fiul eiț
minor, întrucât în prezent locuie te într-o cameră care nu este proprietatea ei i riscă să rămână înș ș
stradă. Se cunoa te situa ia precară a acestei familii, întrucât doamna a rămas văduvă de curând, cuș ț
un copil minor în între inere i nu are venituri pentru a- i construi o locuin ă. Dl. consilier Mierluț ș ș ț ț
Ioan Marin întreabă dacă terenul pe care se va construi locuin a este proprietatea doamnei Covaciuț
Rozalia. Dl. primar spune că se va pune la dispozi ie, de către primărie, un teren în zona comunită iiț ț
de romi din localitatea Bogei, pe care se va construi locuin a respectivă. Doamna pre edinte deț ș
edin ă supune la vot această solicitare. Se votează cu ș ț 13 voturi ”pentru”.

           Domnul primar aduce în discu ie oportunitatea de a achizi iona pu ul de apă amplasat pe unț ț ț
teren în suprafa ă de 1600 mp, situat lângă Sta ia de Reglare i Măsurare din localitatea Chiribi .ț ț ș ș
           În continuare, domnul primar prezintă consilierilor notificarea Agen iei pentru Finan areaț ț
Investi iilor  Rurale  cu privire  la  faptul  că  cererea  de  finan are  pentru  proiectul  ț ț ”Modernizarea
infrastructurii rutiere în ADI Bistra- Barcău”, depus de Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitarăț
Bistra- Barcău, din care Comuna Tăuteu face parte (alături de comunele Chi laz i Derna), a fostș ș
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declarată eligibilă i proiectul a fost selectat, conform Raportului de selec ie din data de 12.04.2016,ș ț
urmând  să  se  semneze  Contractul  de  finan are  cu  numărul  de  înregistrareț
C0720RN00021560500422. Valoarea totală eligibilă a proiectului este 2.938.255 euro pentru toate
cele trei comune membre ale asocia iei. ț
             Domnul consilier Mierlu  Ioan Marinț  întreabă dacă este cuprinsă în proiect i stradaș
colii din localitatea Ciutelec.ș

             Domnul primar men ionează că strada colii din localitatea Ciutelec este cuprinsă înț ș
proiectul  ”Modernizare străzi  în  comuna  Tăuteu”,  finan at  în  cadrul  Programului  Na ional  deț ț
Dezvoltare Locală aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013.
            Domnul consilier Pop Viorel întreabă dacă, în cadrul proiectului depus de Asocia ia deț
Dezvoltare  Intercomunitară  Bistra-Barcău  sunt  cuprinse  i  drumurile  de  legătură  cu  localită ileș ț
Mi ca i Abram.ș ș
            Domnul primar: deoarece comuna Abram nu face parte din cadrul asocia iei, este cuprinsț
drumul de legătură dintre localită ile Tăuteu i Mi ca, precum i alte drumuri de interes local dinț ș ș ș
localită ile apar inătoare comunei Tăuteu.ț ț
            De asemenea, domnul primar face cunoscut consilierilor că urmează să aflăm rezultatele
selec iei  pentru  cele  două  proiecte  depuse  de  comuna  Tăuteu  la  Agen ia  pentru  Finan areaț ț ț
Investi iilor  Rurale,  în  cadrul  Programului  Fondul  European  Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurală,ț
respectiv:  ”Modernizare Cămin Cultural  în  localitatea  Ciutelec” i  ș ”Înfiin are After  School  înț
localitatea Bogei”, proiecte care sunt prioritare pentru comunitatea locală.
           Domnul consilier Pop Viorel este interesat de felul în care va func iona after school-ul dinț
localitatea Bogei i dacă se vor putea organiza i alte evenimente sociale/culturale (nun i, botezuri,ș ș ț
serbări etc.) de către comunitatea locală, având în vedere că în satul Bogei nu există cămin cultural.
            Domnul primar spune că se vor putea organiza i astfel de evenimente, întrucât clădirea vaș
dispune de o sală de mese de aproximativ 365 mp.
            Domnul consilier Scurt Cozmin Mihai întreabă dacă numai copiii din localitatea Bogei
vor beneficia de această institu ie de învă ământ.ț ț
            Domnul primar face precizarea că i ceilal i copii din comună vor putea frecventa acesteș ț
cursuri, inclusiv copiii din localitatea Ciutelec.
            Domnul consilier Mierlu  Ioanț  este nemul umit  de tergiversarea lucrărilor care seț
realizează  la  capela  cimitirului  din  localitatea  Ciutelec  i  întreabă  când va fi  finalizată  aceastăș
investi ie.ț
            Domnul primar: lucrările la capela din localitatea Ciutelec vor fi finalizate în termen de cel
mult 1 lună. 
            Domnul consilier Pui Gavril propune realizarea de toalete exterioare la fiecare capelă din
cimitirele localită ilor.ț
            Domnul primar: avem în proiect i suntem de acord cu realizarea de toalete exterioare laș
capele; acest lucru se va face după o notificare prealabilă către parohii pentru stabilirea locului de
amplasare a toaletelor.
            Domnul consilier Scurt Cozmin Mihai propune amplasarea de toalete ecologice la capele.
            Domnul primar spune că amplasarea de toalete ecologice nu este o solu ie potrivită i seț ș
vor realiza toalete exterioare.  
            Domnul Pui Gavril întreabă care este situa ia terenului de lângă ANL-rilor din localitateaț
Bogei i propune să se ia măsuri pentru cură area acestuia, men ionând că acest lucru se putea faceș ț ț
i în săptămâna ” coala Altfel” de către elevii de la coala din Bogei.ș Ș ș

            Domnul primar: pe acel teren se va face un teren de fotbal pentru comunitatea locală din
Bogei i nu putem implica elevii în ac iuni de cură area a acelui teren, urmând ca acest lucru să fieș ț ț
făcut de către beneficiarii de ajutor social.
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            În final, domnul primar aduce la cuno tin ă domnilor consilier că, pentru următoarea edin ăș ț ș ț
de consiliul vor fi inculse pe ordinea zi i următoarele proiecte de hotărâre:ș

- Rectificare bugetară – 30 mii lei la capitolul 65 ”Învă ământ” – Bunuri i servicii, pentruț ș
realizarea grupului sanitar la coala Gimnazială nr. 2 Bogei.Ș

- Însu irea Acordului de cooperare privind organizarea i exercitarea activită ii de auditș ș ț
public intern.

- Ordinea de zi pentru următoarea de edin ă de consiliu se va completa i cu alte proiecteș ț ș
de hotărâre, în func ie de priorită ile care urmează să fie dezbătute. ț ț

           
            Domnul preşedinte de edin ă anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea de zi,ș ț
mulţumeşte alături de primarul comunei Tăuteu celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei
ordinare din data de 27 aprilie 2016.

           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 4 (patru) pagini,
azi, 27 aprilie 2016.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          SECRETAR 
                    Solyom Iudit                                                                     Silaghi Adela Maria
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