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

Nr. 964 din 29.03.2019

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 29 martie 2019, 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.
860  din  21.03.2019 şi  a  Dispoziţiei  Primarului  nr. 49  din  21  martie  2019,  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
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  şedinţei  ordinare  din  data  de  28
februarie 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Tăuteu, 
rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2018.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE,
cu scopul de a implementa şi realiză proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în
judeţul Bihor”.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect de hotărâre privind avizarea documenta iei de atribuire privind delegarea de gestiuneț
pentru operarea staţiei  de sortare/  Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea staţiei  de tratare
mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport si a altor fluxuri de
de euri din Zona 5 Marghita, din cadrul Sistemului de Management Integrat al De eurilor dinș ș
jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Groupț
Bihor, prin Aparatul tehnic al asocia iei ca, în numele i pe seama comunei Tăuteu să încheie,ț ș
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alături de operatorii de salubritate, de contracte/parteneriate cu organiza iile care implementeazaț
obliga iile  privind  răspunderea  extinsă  a  producătorului  (OTR),  pentru  de eurile  care  facț ș
obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în de eurile municipale.ș
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

7. Diverse:  depunerea  rapoartelor  de  activitate  pe  anul  2018,  de  către  viceprimarul  comunei
Tăuteu i consilierii locali, solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ș 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. 30/29.03.2019.

            I.  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 doamneiș ț ș
Solyom Iudit, aleasă prin H.C.L. nr. 82/19 decembrie 2018.
            Domnul consilier Varga Vasile-Sandu îl propune pe domnul consilier  Pui Gavril pentru
mandatul de pre edinte pentru următoarele 3 luni. Întrucât nu sunt alte propuneri,  se supune la votș
propunerea domnului consilier Varga Vasile-Sandu.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”, iar domnul consilier Pui Gavril este ales Pre edinte deș
edin ă pentru următoarele 3 luni, începând cu luna martie.ș ț

           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 31/29.03.2019.

           II.  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 2019.
           Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2019.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 675 din data de 28 februarie 2019.      .
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Domnul preşedinte de şedinţă Pui Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 32/29.03.2019        

           III.  Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  utilizării  excedentului  bugetului  local  al  comunei  Tăuteu,  rezultat  la  încheierea
exerci iului bugetar 2018.ț
          Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit  de
Expunerea de motive nr. 690/04.03.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
691/04.03.2019  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  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 Pui Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 33/29.03.2019.

2



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

           V. Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE, cu scopul de a implementa şi
realiză proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 692/04.03.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
693/04.03.2019  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  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 Pui Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 34/29.03.2019.

           VI. Se trece la dezbaterea  punctului 5 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
avizarea  documenta iei  de  atribuire privind delegarea de  gestiune pentru operarea  staţiei  deț
sortare/ Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor
Oradea i a serviciului de colectare, transport i a altor fluxuri de de euri din Zona 5 Marghita,ș ș ș
din cadrul Sistemului de Management Integrat al De eurilor din jude ul Bihor.ș ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 694/04.03.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr.695/04.03.2019  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  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 Pui Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 35/29.03.2019.

            VII.  Se trece la dezbaterea  punctului 6 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihor, prin Aparatul tehnicț
al  asocia iei  ca,  în  numele  i  pe  seama comunei  Tăuteu  să  încheie,  alături  de  operatorii  deț ș
salubritate,  de  contracte/parteneriate  cu  organiza iile  care  implementeaza  obliga iile  privindț ț
răspunderea  extinsă  a  producătorului  (OTR),  pentru  de eurile  care  fac  obiectul  răspunderiiș
extinse a producătorului, care se regăsesc în de eurile municipale.ș
          Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit  de
Expunerea de motive nr. 697/04.03.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
698/04.03.2019  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  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 Pui Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 36/29.03.2019.
        
           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:ț
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1.  H.C.L nr. 30/29.03.2019 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, din data de 29 martie 2019.
2. H.C.L nr. 31/29.03.2019 privind alegerea Pre edintelui de edin ă.ș ș ț
3. H.C.L nr. 32/29.03.2019 privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de
28 februarie 2019.
4. H.C.L nr. 33/29.03.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei
Tăuteu, rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2018.ț
5. H.C.L. nr. 34/29.03.2019 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL DE
POZIŢIE, cu scopul de a implementa şi realiză proiectul ”Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Bihor.
6.  H.C.L. nr. 35/29.03.2019 privind avizarea documenta iei de atribuire privind delegarea deț
gestiune pentru operarea staţiei de sortare/ Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea staţiei de
tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea i a serviciului de colectare, transport i a altorș ș
fluxuri  de  de euri  din  Zona  5  Marghita,  din  cadrul  Sistemului  de  Management  Integrat  alș
De eurilor din jude ul Bihor.ș ț
7.  H.C.L.  nr.  36/29.03.2019 privind  mandatarea  Asocia ei  de  Dezvoltare  Intercomunitarăț
Ecolect  Group Bihor, prin Aparatul  tehnic al  asocia iei  ca,  în  numele i  pe seama comuneiț ș
Tăuteu să încheie, alături de operatorii de salubritate, de contracte/parteneriate cu organiza iileț
care  implementeaza  obliga iile  privind  răspunderea  extinsă  a  producătorului  (OTR),  pentruț
de eurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în de eurileș ș
municipale.

            XIV. Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: DIVERSE.

             Domnul viceprimar al comunei Tăuteu i domnii consilieri î i prezintă Raportul de activitate peș ș
anul i le depun la secretarul comunei pentru a fi incluse în dosarul de edin ă.               ș ș ț
        
             Domnul primar pune în discu ie următoarele cereri ale cetă enilor:ț ț

 Cererea cu numărul de înregistrare 2/25.03.2019 depusă de domnul Drimbău Florin Ionu ,ț

în calitate de administrator al I.I. Drimbău Florin Ionu , cu sediul în localitatea Chiribi ,ț ș
nr. 104, care solicită concesionarea suprafe ei de aproximativ 5.500 mp de teren arabil din lotulț

colii Gimnaziale Chiribi . Domnul Primar propune să se identifice din punct de vedere juridicȘ ș
i cadastral situa ia terenului respectiv, urmând ca documenta ia de concesionare să fie întocmităș ț ț

conform legisla iei în vigoare. ț Se supune la vot propunerea domnului primar, se votează cu
13 voturi ”pentru”.

 Cererea cu numărul de înregistrare 3/26.03.2019 depusă de domnul Varga Florin Mircea,

cu domiciliul în localitatea Bogei, nr. 157, care solicită aprobarea unui teren în suprafa ă deț
500  mp  teren  intravilan  pentru  construirea  unei  locuin e  pentru  fiul  său  –  Lingurar  Florinț
Remus. Se constată că cererea domnului Varga Florin Mircea este făcută pentru fiul său minor,
fapt pentru care i se va comunica un răspuns cu privire la acest aspect.

 Cererea  cu  numărul  de  înregistrare  4/26.03.2019  depusă  de  domnul  Fanya  Florin,  în

calitate de administrator al S.C. NYAM-UTILAJE S.R.L, cu sediul în localitatea Chiribi ,ș
care solicită concesionarea/cumpărarea unui teren în suprafa ă de 5.000 mp pe raza localită iiț ț
Chiribi ,  în  scopul  construirii  unei  hale  pentru  repara ii  i  un  parc  pentru  utilajele  firmei.ș ț ș
Domnul Primar propune să se identifice din punct de vedere juridic i cadastral situa ia terenuluiș ț
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respectiv,  urmând  ca  documenta ia  de  concesionare  să  fie  întocmită  conform  legisla iei  înț ț
vigoare. Se supune la vot propunerea domnului primar, se votează cu 13 voturi ”pentru”

            În continuare, domnul Primar prezintă succint cifrele proiectului de buget al comunei Tăuteu pe
anul  2019,  inclusiv sumele  primite  de U.A.T. comuna Tăuteu de la  Consiliul  Jude ean Bihor  i  îiț ș
în tiin ează pe domni consilierii că proiectul de buget va fi dezbătut în edin a ordinară din luna aprilie.ș ț ș ț
            De asemenea, având în vedere că pentru proiectul de investi ie ț ”Înfiin are re ea de canalizareț ț
menajeră i sta ie de epurare în comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ș ț ț  -  proiect finan at de MDRAP înț
cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Locală (PNDL II) - , în urma adoptării ț O.U.G. nr. 114/2018
privind  instituirea  unor  măsuri  în  domeniul  investi iilor  publice  i  a  unor  măsuri  fiscal-bugetare,ț ș
modificarea  i  completarea  unor  acte  normative  i  prorogarea  unor  termeneș ș ,  se  majorează  pre ulț
estimat al cheltuielilor de execu ie a lucrărilor, fapt care ne obligă să modificăm solu ia tehnică propusăț ț
ini ial pentru sistemul de canalizare. În acest context, domnul Primar le prezintă domnilor consilieriț
sistemul de canalizare pe bază de propulsie pe care la văzut într-o comună din jude ul Timi  i care ne-ț ș ș
ar avantaja în această situa ie.ț
            Se constată că nu sunt alte probleme/cereri care să fie discutate în edin ă.ș ț

            Domnul preşedinte de edin ă Pui Gavrilș ț  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 29 martie 2019.

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 5 (cinci) pagini,
azi, 29 martie 2019.

      PRE EDINTE DE EDIN Ă                                                      Ș Ș Ț CONTRASEMNEAZĂ
            CONSILIER LOCAL                                                                       SECRETAR 
                     Pui Gavril                                                                           Silaghi Adela Maria
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