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

Nr. 955 din 27.04.2018

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 27 aprilie 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.
846  din  19.04.2018 şi  a  Dispoziţiei  Primarului  nr. 51  din  19  aprilie  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, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu i doamna Curtean Florina,Ș ș

ef Serviciu Financiar Contabil.. 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  edin ei  ordinare  din  data  de  28ș ț
martie 2018.  

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteuț
3.  pe trimestrul I - anul 2018.

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  tarifelor  pentru  serviciul  de  colectare,

transport i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ș ș ț
             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

5.  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

           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 bilan ului contabil pe anul 2017 al   S.C. SERVICIULț
PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț  
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            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. 30/27.04.2018.
                   
           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 28 martie 2018. 
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 martie 2018.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 693 din data de 28 martie 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. 31/27.04.2018.

           III. Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
probarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul I - anul 2018.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 773/05.04.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
774/05.04.2018 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil, precum şi de AvizulȘ
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. 32/27.04.2018.

            IV. Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare, transport i depozitare a de eurilorș ș
menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 775/05.04.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
776/05.04.2018  întocmit  de  dna.  Curtean  Florina,  ef  Serviciu  Financiar  Contabil  în  aparatul  deș
specialitate al 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. 33/27.04.2018.

          V. Se trece la  dezbaterea  punctului 4 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  bilan ului  contabil  pe  anul  2017  al   S.C.  SERVICIUL  PUBLIC  DE  INTERESț
COMUNAL TĂUTEU S.A.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 777/05.04.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
778/05.04.2018  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”.
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           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 34/27.04.2018

           VI. Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
           
           Domnul primar pune în discu ie următoarele cereri:ț

 Cererea cu numărul de înregistrare 14/12.04.2018 depusă de domnul Ferche Ioan-Marcel,
cu domiciliul în localitatea Bogei nr. 167, care solicită spere vânzare o suprafa aă de teren dinț
rezerva primăriei , în parcela cu denumirea locală ”Rovină”, motivând că are teren în vecinătate.
Domnii consilieri nu se opun acestei cereri. În acest context, se propune de către dl. primar
identificarea  terenului  i  întocmirea  documenta iei  aferente  în  vederea  vânzării/închirierii,ș ț
conform  legisla iei  în  vigoare.ț  Domnul  pre edinte  de  edin ă  supune  la  vot  cerereaș ș ț
petentului, se votează cu 13 voturi ”pentru”, cererea este admisă. Cererera va fi repartizată
spre solu ionare Compartimentului Agricol i Cadastru, în colaborarea cu secretarul comuneiț ș
Tăuteu.

 Cererea  cu  numărul  de  înregistrare  15/17.04.2018 depusă  de  domnul  Neme i  Ioanț ,  cu
domiciliul  în  localitatea  Bogei,  nr.  111,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,  care  solicită  ajutorț
bănesc  sau materiale  de  construc ii  în  vederea  remedierii  pagubelor  provocate  de incendiu.ț
Anexează  Procesul-verbal  întocmit  de  echipajul  de  interven ie  –  Deta amentul  Pompieriț ș
Marghita Domnul pre edinte de edin ă supune la vot cererea petentului, se votează cu 13ș ș ț
voturi ”împotrivă”, cererea se aprobă, sub condi ia ca cererea să fie refăcută pe numeleț
proprietarului imobilului.

 Cererea cu numărul de înregistrare 16/18.04.2018 depusă de domnul Romocean Florin, cu
domiciliul  în  localitatea  Ciutelec,  nr.  210,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,  care  solicităț
cumpărarea terenului în suprafa ă de 1000 mp situat în localitatea Ciutelec, la nr. 216, teren peț
care l-a concesionat din anul 2002 i pe care i–a construit o casă. Domnul primar men ioneazăș ș ț
că,  întrucât  sunt  multe  solicitări  de  cumpărare  de  teren,  se  va  trece  la  identificare  acestor
terenuri existente în fiecare localitate, urmând a se umra procedura legală de vânzare a acestor
terenuri. Cererera va fi repartizată spre solu ionare Compartimentului Agricol i Cadastru, înț ș
colaborarea cu secretarul comunei Tăuteu.

           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 27 aprilie 2018.

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 3 (trei) pagini, azi,
27 aprilie 2018.

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