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Nr. 975 din 19.05.2016

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 19.05.2016, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

comunei Tăuteu, judeţul Bihor
 

            La sala de şedinţe a Consiliului Local al  Comunei Tăuteu are loc şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu, la ora 9.00.
             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. 930 din 16.05.2016 şi a Dispoziţiei nr. 130 din 16.05.2015, 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 propusă aș
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 extraordinare, după cum urmează:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 aprilie 2016.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu pe anul

2016. 
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

3. Proiect de hotărâre privind însu irea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitareaș
activităţii de audit public intern.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

4. Diverse.
            
            Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă – doamna Solyom
Iudit 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. 38/19.05.2016.

           II. Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi: aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare din data de 27 aprilie 2016.   
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           Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 aprilie 2016.
Întrucât nu sunt obiecţii, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al şedinţei
ordinare din data de 27 aprilie 2016.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 39/19.05.2016.

           III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: aprobarea rectificării bugetului
local al comunei Tăuteu pe anul 2016.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 931/16.05.2016 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 932/16.05.2016 întocmit de şef serviciu financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, precum şi de Raportul de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
al Comunei Tăuteu.           
           Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 40/19.05.2016.

           IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: însu irea Acordului de cooperareș
privind organizarea i exercitarea activită ii de audit public internș ț .
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 952/17.05.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 954/17.05.2016 întocmit de
şef  serviciu  financiar  contabil  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  precum  şi  de
Raportul de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 41/19.05.2016.

            V. Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
            Dl. primar prezintă cererea cu numărul de înregistare 1103/05.05.2016 depusă de domnul
Hossu Ioan,  cu domiciliul în localitatea Chiribi , nr. 210, comuna Tăuteu, cu privire la solicitareaș
unui ajutor material/bănesc necesar pentru repara iile locuin ei în urma unui incendiu survenit în dataț ț
de 28.04.2016. Domnul primar propune acordarea unui ajutor bănesc în sumă de 2.000 lei (la fel ca iș
în alte cazuri similare). Dna. preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea făcută. Propunerea este
votată cu unanimitate de voturi.
           Dl. primar prezintă cererea cu numărul de înregistrare 1101/05.05.2016 depusă de domnul
Drimbău Florin-Ionuț, cu domiciliul în localitatea Chiribi , nr. 104, comuna Tăuteu, cu privire laș
cumpărarea unui teren pe o lă ime de 8 ml între terenul proprietatea sa i drumul de exploatare, înț ș
vecinătatea  lotului  colar  Chiribi ,  necesar  pentru  asigurarea  accesului  la  gospodărie.  Analizândș ș
cererea, dl. primar propune ca vânzarea terenului să se facă după întocmirea domenta iei cadastraleț
necesare pentru suprafa a solicitată, conform legisla iei în vigoare. Dna. pre edinte de edin ă supuneț ț ș ș ț
la vot propunerea făcută. Propunerea este votată cu unanimitate de voturi.
           Se pune în discuţie cererea cu numărul de înregistrare 1168/13.05.2016 depusă de doamna
Szabo Ema,  cu domiciliul în localitatea Tăuteu, nr. 353, cu privire situa ia a fratelui Bara Emeric,ț
care este cu probleme de sănătate grave i necesită evaluări medicale, în vederea întocmirii dosaruluiș
pentru  încadrarea  în  grad  de  handicap.  Consilierul  pe  probleme  de  asisten ă  socială  din  cadrulț
aparatului  de  specialitate  al  primarului,  dna.  Farca  Ioana  Crina,  a  efectuat  ancheta  socială  laș
domiciliul acestuia din localitatea Tăuteu, nr. 169, din care reiese că este necesară acordarea unui
ajutor de urgen ă. În acest context, domnul primar propune acordarea unui ajutor de urgen ă domnuluiț ț
Bara  Emeric  în  sumă de  1180 lei. Dna.  pre edinte  de  edin ă  supune la  vot  propunerea  făcută.ș ș ț
Propunerea este votată cu unanimitate de voturi.
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             Doamna preşedinte anunţă că s-au epuizat toate puncte de pe ordinea de zi,  mulţumeşte
alături de primarul comunei Tăuteu celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare
din data de 19 mai 2016.

             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 3 (trei) pagini,
azi, 19 mai 2016.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          SECRETAR 
                    Solyom Iudit                                                                    Silaghi Adela Maria
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