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

Nr. 737 din 28.03.2017

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 28 martie 2017, 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. 698 din 22.03.2017 şi a  Dispoziţiei Primarului nr. 107 din 22.03.2017,  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,  doamna  ef  contabil  Curtean  Florina  şi  doamna  Silaghi  Adela  Maria,  secretarulȘ ș
comunei Tăuteu.
         
           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
februarie 2017

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al edin ei de îndată din data de 13ș ț

martie 2017.
             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei
Tăuteu pe anul 2017.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

4. Proiect  de hotărâre privind aprobarea normativelor  proprii  de cheltuieli  pentru comuna
Tăuteu, jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii Programului anual de achizi ii al comuneiț
Tăuteu pe anul 2017.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Tăuteu, judeţul Bihor. 
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

7. Proiect  de hotărâre privind aprobarea  Planului  de Analiză  şi  Acoperire  a  Riscurilor  în
comuna Tăuteu, judeţul Bihor.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu pe anul 2017.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe
raza comunei Tăuteu. 
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

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

11. Diverse:  Depunerea  rapoartelor  de  activitate  ale  consilierilor  locali  pe  anul  2016,
solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

            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. 24/28.03.2017.
                        
           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 februarie 2017. 
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2017.
Întrucât  nu sunt obiecţiuni,  preşedintele  de şedinţă  supune la  vot aprobarea procesului-verbal  al
şedinţei ordinare cu numărul de înregistrare 477 din data de 28 februarie 2017.      
           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. 25/28.03.2016.

           III.  Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată din data de 13 martie 2017. 
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei de îndată din data de 13 martie 2017.
Întrucât  nu sunt obiecţiuni,  preşedintele  de şedinţă  supune la  vot aprobarea procesului-verbal  al
şedinţei de îndată cu numărul de înregistrare 611 din data de 13 martie 2017.      
           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. 26/28.03.2016.

           IV. Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului local de venituri i cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2017. ș
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 526/03.03.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr.  527/03.03.2017  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  cadrul  aparatului  de
specialitate  al  primarului,  precum şi  de  Raportul  de  avizare  ale  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 deț
hotărâre.         
           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. 27/28.03.2017.

           V. Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț  
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           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 528/03.03.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr.  529/03.03.2017  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  cadrul  aparatului  de
specialitate  al  primarului,  precum şi  de  Raportul  de  avizare  ale  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 deț
hotărâre.         
           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. 28/28.03.2017.

           VI. Se trece la dezbaterea  punctului 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea revizuirii Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
pe anul 2017.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 530/03.03.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr.  531/03.03.2017  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  cadrul  aparatului  de
specialitate  al  primarului,  precum şi  de  Raportul  de  avizare  ale  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 deț
hotărâre.         
           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. 29/28.03.2017.

           VII. Se trece la dezbaterea punctului 6 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.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 532/03.02.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 533/03.03.2017 întocmit
de dl. Ghiurău Rafael – inspector protec ie civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului,ț
precum şi  avizul  comun  favorabil  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. 30/28.03.2017.

          VIII. Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 534/03.02.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 535/03.03.2017 întocmit
de dl. Ghiurău Rafael – inspector protec ie civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului,ț
precum şi  avizul  comun  favorabil  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. 31/28.03.2017.
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          IX. Se trece la dezbaterea  punctului 8 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 2017.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 536/03.02.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 537/03.03.2017 întocmit
de dl. Ghiurău Rafael – inspector protec ie civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului,ț
precum şi  avizul  comun  favorabil  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. 32/28.03.2017.
        
          X. Se trece la dezbaterea  punctului 9 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 2017.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 538/03.02.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 539/03.03.2017 întocmit
de dl. Ghiurău Rafael – inspector protec ie civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului,ț
precum şi  avizul  comun  favorabil  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. 33/28.03.2017.
        
          XI. Se trece la dezbaterea punctului 10 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.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 540/03.02.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 541/03.03.2017 întocmit
de dl. Ghiurău Rafael – inspector protec ie civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului,ț
precum şi  avizul  comun  favorabil  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. 34/28.03.2017.

           Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
           Domnii consilieri locali dau citire i depun Rapoartele de activitate pe anul 2016.ș  Nu sunt
obiec iuni cu privire la cele consemnate în rapoartele de activitate i se consemnează în prezentulț ș
proces-verbal depunerea acestora cu data de 28 martie 2017.
           Domnul primar aduce în discu ie:  ț adresa cu numărul de înregistrare 135/26.01.2017
depusă de preot paroh în satul Poiana – dl. Gheorghe Dat, prin care se solicită acordarea unor fonduri
băne ti  în  vederea  construirii  loca ului  de  cult  din  localitatea  Poiana;  ș ș adresa  cu  numărul  de
înregistrare 546/06.03.2017  depusă  de  Parohia  Reformată  Tăuteu,  prin  reprezentant  legal  –  dl.
Demeter Sandor, prin cre se solicită un sprijin finaniciar în sumă de 15.000 lei pentru finan areaț
cheltuielilor privind organizarea procedurilor de achizi ie publică pentru proiectul depus în cadrulț
PNDR; adresa cu numărul de înregistrare 632/27.03.2017 depusă de preot Drimbău Gheorghe –
Parohia Ortodoxă Chiribi , prin care se solicită sprijin la lucrările de la biserică. ș Cu privire la aceste
3 cereri  depuse de  parohiile  din comuna Tăuteu,  domnul  primar  men ioneză că  s-a cuprins  înț
bugetul local pe 2017 suma de 50.000 lei, sumă care se va repartiza, în func ie de nevoi, pentruț
fiecare parohie i localitate în parte.ș
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           Domnul primar pune în discu ie ț cererea cu numărul de înregistrare 615/27.03.2017 depusă
de dl. Arba Mihai, cu domiciliul în localitatea Poiana, nr. 48, comuna Tăuteu, prin care se solicită
închirierea terenului rezervă a Primăriei situat în fa a casei sale. Se va analiza solicitarea, urmând aț
se da un răspuns petentului. 
           Se aduce în discu ie ț cererea cu numărul de înregistrare 332/01.03.2017 depusă dna. Gug
Eva,  din  localitatea  Bogei,  nr.  114,  care  solicită  sprijin  financiar/material,  în  urma  incendiului
survenit la locuin a acesteia. Domnul primar propune să se iasă în teren, o comisie formată doi doiț
consilieri locali i domnul Ghiurău Rafael – inspector protec ie civilă, pentru a constata pagubele iș ț ș
pentru a se stabili în mod corect modalitatea de ajutor pentru petentă. Se va solicita i procesul-ș
verbal întocmit de pompierii care au participat la stingerea incendiului.
            Se aduce în discu ie ț cererea cu numărul de înregistrare 628/27.03.2017 depusă dl. Medan
Ioan-Constantin, din localitatea Ciutelec, nr. 80, care solicită rezilirea Contractului de închiriere nr.
1881/14.12.2012 (în vigoare până la data de 01.01.2018), începând cu data de 31.03.2017. Domnul
pre edinte  de  edin ă  supune  la  vot  cererea,  se  votează  cu  13  voturi  ”pentru”.  Domnul  primarș ș ț
men ionează că se va încheia contract de arendă/închirirere, cu respectarea legisla iei în vigoare.      ț ț
           Se aduce în discu ie ț cererea cu numărul de înregistrare 629/27.03.2017 depusă dna. Pap
Crina-Camelia, din localitatea Ciutelec,  nr. 19, care solicită închirierea unei pă uni în localitateaș
Ciutelec,  Nr. topo 1411, respectiv pă unea care a făcut obiectul contractului de închiriere cu dl.ș
Medan Ioan-Constantin. Domnul primar men ionează că se va analiza problema sub toate aspectele,ț
urmând a se încheia contract de închiriere/de arendă, conform legisla iei în vigoare.               ț
           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 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 28 martie 2017.

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 4 (patru)
pagini, azi, 28 martie 2017.

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