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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BIHOR 

COMUNA TĂUTEU 

CONSILIUL LOCAL 

TĂUTEU 
                  

C.I.F.: 4784237 

Adresa: Tãuteu, nr. 122 

 Cod Poștal 417580 

Telefon/fax: 0259.354.825 

E-mail: primariatauteu@yahoo.com  

Site: www.comunatauteu.ro  

 

Nr. 1395/30 aprilie 2020 

 

PROCES-VERBAL  

Încheiat azi, 30 aprilie 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 Ordonanța 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. 

1306 din 24.04.2020 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 44 din 24 aprilie 2020, în conformitate cu 

prevederile art. 133 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 134 alin. 1 lit. a și alin. 2 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

            În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum și Ordinea de zi propusă a 

se discuta, conform prevederilor art. 134 alin. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

 

           Lucrările şedinţei ordinare sunt publice, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. 1 și 

alin. 2 din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

           La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze 

Nandor-Ștefan și doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu.  

            De asemenea, având în vedere prevederile Decretului 195/16 martie 2020 privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României și  măsurile de diminuare a riscului de 

expunere la infecția cu COVID-19 dispuse prin acte normative – ordonanțele militare nr. 1-

3/2020 și hotărâri ale CNSSU – precizăm următoarele: 

- ședința ordinară se desfășoară cu respectarea măsurilor restrictive de distanțare socială 

impuse de actele normative în vigoare; 

- domnul Bradacs Zsolt rămâne președinte de ședință în continuare, cel puțin până la 

rămânerea în vigoare a măsurii de instituire a stării de urgențș pe teritoriul României, 

chiar dacă manadatul de președinte a expirat în luna martie. 

                           

           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 ședinței ordinare din 30 martie 2020. 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Statutului comunei Tăuteu, județul Bihor. 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Tăuteu, 

pe trimestrul I - anul 2020. 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

4. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al 

comunei Tăuteu, județul Bihor. 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

       8.  Diverse: soluționarea unor cereri ale cetățenilor și alte probleme curente. 

 

            În temeiul prevederilor art. 135 alin. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, domnul Primar propune suplimentarea Ordinii de zi cu următoarele 

proiecte de hotărâre:  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu, județul 

Bihor, pe anul 2020. 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

- Observație: urgența impune adoptarea acestei hotărâri.   

 

2. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației pentru lucrarea Plan Urbanistic Zonal – 

INTRODUCERE TEREN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE SALĂ DE 

EVENIMENTE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN – comuna Tăuteu, Nr. cadastral 52094, județul 

Bihor. 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

- Observație: proiectul de hotărâre a fost omis de pe Ordinea de zi.   

 

3. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat ”Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona de nord vest a judeţului Bihor, în 

perioada 2014-2020”: 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

- Observație: urgența impune adoptarea acestei hotărâri.   

 

           Se supune la vot introducerea pe Ordinea de zi a Proiectelor de hotărâre menționate mai sus. Se 

votează cu 13 voturi ”pentru”, proiectele de hotărâre sunt introduse pe Ordinea de zi. 

 

             Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la Ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. 

7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, domnul primar 

Vincze Nandor-Ștefan 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. 31/30.04.2020. 

 

            II. Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din 30 martie 2020. 

           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 1106 din data de 30 martie 2020. Proiectul de 

hotărâre este însoțit de Referatul de aprobare nr. 1207/09.04.2020 al primarului comunei Tăuteu și de 

Raportul de avizare nr. 1212/10.04.2020 întocmit de secretarul general  al comunei Tăuteu. 

           Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.          

           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre. 
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           Se votează cu 13 voturi ”pentru”. 

           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 32/30.04.2020         

 

           III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea actualizării STATUTULUI COMUNEI TĂUTEU, JUDEȚUL BIHOR. 

           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 

Referatul de aprobare nr. 676/24.02.2020 al Primarului Comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate 

nr. 1211/09.04.2020 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.          

           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. 33/30.04.2020.   

  

           IV.  Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul I - anul 2020. 

           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 

Referatul de aprobare nr. 1208/09.04.2020 al Primarului Comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate 

nr. 1213/10.04.2020 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.          

           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. 34/30.04.2020.   

             

            V.  Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Tăuteu, județul 

Bihor. 

           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 

Referatul de aprobare nr. 1209/09.04.2020 al Primarului comunei Tăuteu și Raportul de specialitate nr. 

1310/24.04.2020 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre. 

           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. 35/30.04.2020. 

 

           VI.  Se trece la dezbaterea punctului 5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2020. 

           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 

Referatul de aprobare nr. 1313/27.04.2020 al Primarului Comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate 

nr. 1330/28.04.2020 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.          

           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre. 
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           Se votează cu 13 voturi ”pentru”. 

           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 36/30.04.2020.   

 

           VII.  Se trece la dezbaterea punctului 6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

avizarea documentației pentru lucrarea Plan Urbanistic Zonal – INTRODUCERE TEREN 

INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE SALĂ DE EVENIMENTE ȘI ÎMPREJMUIRE 

TEREN – comuna Tăuteu, Nr. cadastral 52094, județul Bihor. 

           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 

Referatul de aprobare nr. 1322/27.04.2020 al Primarului comunei Tăuteu și Raportul de specialitate nr. 

1329/28.04.2020 întocmit de Compartimentul Urbanism, Agricol și Cadastru 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.          

           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. 37/30.03.2020 

     

            VIII.  Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

asigurarea cofinanțării proiectului intitulat ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 

documentațiilor de atribuire pentru proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată din zona de nord vest a judeţului Bihor, în perioada 2014-2020”. 

           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 

Referatul de aprobare nr. 1333/28.04.2020 al Primarului comunei Tăuteu și Raportul de specialitate nr. 

1361/29.04.2020 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.          

           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. 38/30.03.2020 

 

           După dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe Ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, anunţă 

că, în urma voturilor consilierilor locali prezenți, au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

1. H.C.L. nr. 31/30.04.2020 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al Comunei Tăuteu, din data de 30 aprilie 2020. 

2. H.C.L. nr. 32/30.04.2020 privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din 30 

martie 2020. 

3. H.C.L. nr. 33/30.04.2020 privind aprobarea actualizării Statutului comunei Tăuteu, județul 

Bihor. 

4. H.C.L. nr. 34/30.04.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al 

comunei Tăuteu, pe trimestrul I - anul 2020. 

5. H.C.L. nr. 35/30.04.2020 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

privat al comunei Tăuteu, județul Bihor. 

6. H.C.L. nr. 36/30.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu, 

județul Bihor, pe anul 2020. 
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7. H.C.L. nr. 37/30.04.2020 privind avizarea documentației pentru lucrarea Plan Urbanistic 

Zonal – INTRODUCERE TEREN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE SALĂ DE 

EVENIMENTE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN – comuna Tăuteu, Nr. cadastral 52094, județul 

Bihor. 

8. H.C.L. nr. 38/30.04.2020 privind asigurarea cofinanțării proiectului intitulat ”Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din zona de nord vest a judeţului Bihor, în 

perioada 2014-2020”. 

 

            VII. Se trece la punctul 8 de pe Ordinea de zi: soluționarea unor cereri ale cetățenilor și alte 

probleme curente. 

 

            Domnul primar pune în discuție următoarele cereri: 

 Cererea (sesizare) nr. 931/27.04.2020 depusă de un grup de cetățeni din localitatea Bogei cu 

privire la solicitarea de a se reanaliza aprobarea cererii doamnei Colompar Stela prin care i s-a 

acordat un teren în zona ”Vâlceaua” din localitatea Bogei. Cetățenii sesizează faptul că doamna 

Colompar Stela a început să construiască un grajd pentru animale în acea zonă, motiv pentru 

care aceștia nu sunt de acord cu acest lucru și solicită atribuirea acelui teren tinerilor căsătoriți 

pentru construirea de case. Domnul primar menționează că doamna Colompar Stela a avut o 

cerere aprobată de consiliul local pentru folosirea acelui teren, în urmă cu aproximativ 10 ani, 

dar nu cunoaște dacă documentația pentru acel teren a fost finalizată la acea vreme. Pentru 

aceste motive, prezenta solicitare va fi repusă în discuție după ce vor fi căutate documentele 

aferente acelui teren în arhivă. 

 

            Se constată că nu sunt alte probleme/cereri care să fie discutate în ședință. 

 

            Domnul preşedinte de ședință Bradacs Zsolt 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 aprilie 2020. 

 

            Drept pentru care, în temeiul prevedrilor art. 138 alin. 13-14 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 prviind Codul administrativ, s-a încheiat prezentul Proces-verbal de şedinţă 

format din 5 (cinci) pagini, azi, 30 aprilie 2020. 

 

 

                                                                                           Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                           În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din  

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ                                                             

              CONSILIER LOCAL                                                   SECRETAR GENERAL 

                     Bradacs Zsolt                                                               Silaghi Adela Maria 


