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

Nr. 1192 din 19.04.2019

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 19 aprilie 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.
1109 din  11.04.2019 şi  a  Dispoziţiei  Primarului  nr. 53  din  11 aprilie  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, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu i doamna Curtean Florina, efȘ ș ș
Serviciu Financiar Contabil.
         
           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 Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 martie 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  aprobarea  bugetului  local  de  venituri  şi  cheltuieli  al
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

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

4. Proiect  de hotărâre privind aprobarea execu iei  bugetare pe anul  2018 a  S.C. SERVICIULț
PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  documenta iei  pentru  lucrarea  ”Reactualizare  Planț
Urbanistic General al comunei Pope ti, jude ul Bihor”.ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

6. Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  documenta iei  pentru  lucrarea  Plan  Urbanistic  Zonal  –ț
CONSTRUIRE ÎN INTRAVILAN HALĂ PRODUC IE PRODUSE DIN BETON ARMATȚ
PENTRU CONSTRUC II – PUZ+PUD – comuna Tăuteu, sat Chiribi , Nr. cadastral 51883,Ț ș
jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
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7. 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 anulț
2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

8. Proiect de hotărâre privind darea în folosin ă gratuită către ASOCIA IA DE DEZVOLTAREț Ț
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA a imobilului situat în localitatea Tăuteu, nr.
122, camera 4, comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

9. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ASOCIA IAȚ
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA".
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de ”Modernizare sistem de iluminat public rutier
în comuna Tăuteu, jude ul Bihor”.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

11. Diverse: 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. 37/19.04.2019.

            I.  Se trece la dezbaterea  punctului 1 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 martie 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. 38/19.04.2019        

           II.  Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ț
           Domnul primar, asitat de doamna contabil, prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de
hotărâre este însoţit de Expunerea de motive nr. 855/18.03.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de
Raportul de specialitate nr. 856/18.03.2019 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. 39/19.04.2019.

           III.  Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț
          Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit  de
Expunerea de motive nr. 1000/03.04.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
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nr. 1001/03.04.2019 întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului,  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 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. 40/19.04.2019.

           V. Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  execu iei  bugetare  pe  anul  2018  a   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. 1002/03.04.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1003/03.04.2019 întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului,  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 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. 41/19.04.2019.

           VI. Se trece la dezbaterea  punctului 5 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
avizarea  documenta iei  pentru  lucrarea  ”Reactualizare  Plan  Urbanistic  General  al  comuneiț
Pope ti, jude ul Bihor”.ș ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1113/11.04.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr.  1121/15.04.2019  întocmit  de  Compartimentul  Urbanism,  Agricol  i  Cadastru  din  aparatul  deș
specialitate al primarului, 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 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. 42/19.04.2019.

            VII.  Se trece la dezbaterea  punctului 6 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
avizarea  documenta iei  pentru  lucrarea  Plan  Urbanistic  Zonal  –  CONSTRUIRE  ÎNț
INTRAVILAN  HALĂ  PRODUC IE  PRODUSE  DIN  BETON  ARMAT  PENTRUȚ
CONSTRUC II – PUZ+PUD – comuna Tăuteu, sat Chiribi , Nr. cadastral 51883, jude ul Bihor.Ț ș ț
          Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit  de
Expunerea de motive nr. 641/08.04.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
1122/15.04.2019  întocmit  de  Compartimentul  Urbanism,  Agricol  i  Cadastru  din  aparatul  deș
specialitate al primarului, 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.
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           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. 43/19.04.2019

           VIII.  Se trece la dezbaterea punctului 7 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 2019.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1004/03.04.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1005/03.04.2019 întocmit de inspectorul pentru situa ii de urgen ă din aparatul de specialitate alț ț
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. 44/19.04.2019.

           IX.  Se trece la dezbaterea punctului 8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind darea
în  folosin ă  gratuită  către  ASOCIA IA  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  GAZț Ț
BARCĂU BISTRA a imobilului situat în localitatea Tăuteu, nr. 122, camera 4, comuna Tăuteu,
jude ul Bihor.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1009/03.04.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1010/03.04.2019 întocmit  de  Compartimentul  Juridic  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. 45/19.04.2019.

           X.  Se trece la dezbaterea  punctului 9 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
constituirea  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  "ASOCIA IA  DE  DEZVOLTAREȚ
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA".
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1011/03.04.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1012/03.04.2019 întocmit  de  Compartimentul  Juridic  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. 46/19.04.2019.
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           XI.  Se trece la dezbaterea  punctului 10 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea lucrărilor de ”Modernizare sistem de iluminat public rutier în comuna Tăuteu, jude ulț
Bihor”.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1014/03.04.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1122/11.04.2019 întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului,  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 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. 47/19.04.2019.

           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

1.  H.C.L. nr. 37/19.04.2019 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, din data de 19 aprilie 2019.
2. H.C.L. nr. 38/19.04.2019 privind Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 martie
2019.
3. H.C.L.  nr.  39/19.04.2019 privind  aprobarea bugetului  local  de  venituri  şi  cheltuieli  al
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ț
4. H.C.L. nr. 40/19.04.2019 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna
Tăuteu, jude ul Bihor.ț
5.  H.C.L.  nr.  41/19.04.2019 privind  aprobarea  execu iei  bugetare  pe  anul  2018  a   S.C.ț
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
6. H.C.L. nr. 42/19.04.2019 privind avizarea documenta iei pentru lucrarea ”Reactualizare Planț
Urbanistic General al comunei Pope ti, jude ul Bihor.ș ț
7.  H.C.L. nr. 43/19.04.2019 privind avizarea documenta iei  pentru lucrarea Plan Urbanisticț
Zonal  –  CONSTRUIRE ÎN INTRAVILAN HALĂ PRODUC IE  PRODUSE DIN BETONȚ
ARMAT PENTRU CONSTRUC II – PUZ+PUD – comuna Tăuteu, sat Chiribi , Nr. cadastralȚ ș
51883, jude ul Bihor.ț
8. H.C.L.  nr.  44/19.04.2019 privind  aprobarea  Planului  de  asigurare  cu  resurse  umane,
materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor,ț
pe anul 2019.
9.  H.C.L.  nr.  45/19.04.2019 privind  darea  în  folosin ă  gratuită  către  ASOCIA IA  DEț Ț
DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  GAZ  BARCĂU  BISTRA  a  imobilului  situat  în
localitatea Tăuteu, nr. 122, camera 4, comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț
10.  H.C.L.  nr. 46/19.04.2019 privind  constituirea  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară
"ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA".Ț
11. H.C.L. nr. 47/19.04.2019 privind aprobarea lucrărilor de ”Modernizare sistem de iluminat
public rutier în comuna Tăuteu, jude ul Bihor”.ț
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            XIV. Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: DIVERSE.

             Domnul Primar pune în discu ie următoarele cereri ale cetă enilor:ț ț

 Cererea cu numărul de înregistrare 4/08.04.2019 depusă de domnul Benedek Tamas, în

calitate  de  pre edinte  al  Asocia iei  Husarilor  din  Diosig,  care  se  ocupă  cu  reînviereaș ț
tradi iilor  milităre ti  –  ASOCIA IA  HESSEN  HOMBURG,  ț ș Ț i  care  solicită  un  sprijinș
financiar în sumă de 1.000 lei pentru a se deplasa în ora ul Hradec Kralove – Cehia, unde esteș
înmormântat  SERFOZO GAVRIL – născut  în  localitatea Ciutelec i  mort  în  Primul Războiș
Mondial. Având în vedere că defunctul este erou al comunei Tăuteu căzut în timpul Primului
Război Mondial, domnul Primar propune să acordăm sprjinul financiar solicitat.  Se supune la
vot propunerea domnului Primar, se votează cu 13 voturi ”pentru”.

 Cererea cu numărul de înregistrare 5/09.04.2019 depusă de preot Ianku Bogdan – preot

misionar în Protopopiatul Marghita, prin care solicită sprijin financiar în valoare de 10.000
ron pentru a putea ridica un gard la biserica din satul Poiana. Domnul Primar men ionează că seț
va cuprinde la bugetul local, într-o rectificare, o sumă fixă pentru fiecare parohie/biserică din
localită ile comunei.ț

 Cererea  cu  numărul  de  înregistrare  6/18.04.2019  depusă  de  domnul  Marin  Ioan,  cu

domiciliul  în  localitatea  Bogei,  nr. 162/B,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,  ț care  solicită
cumpărarea unui teren în suprafa ă de 0,10 ha pe raza localită ii Bogei, men ionând că terenulț ț ț
este  concesionat. Domnul  Primar  propune  să  se  identifice  din  punct  de  vedere  juridic  iș
cadastral situa ia terenului respectiv, urmând ca documenta ia pentru vânzare să fie întocmităț ț
conform legisla iei în vigoare. ț Se supune la vot propunerea domnului primar, se votează cu
13 voturi ”pentru”.

            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 19 aprilie 2019.

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 6 ( ase) pagini,ș
azi, 19 aprilie 2019.

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