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PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 29 mai 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.
1561 din 22.05.2020 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 49 din 22 mai 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 Legii 55/15 mai 2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și măsurile de diminuare a
riscului de expunere la infecția cu COVID-19 dispuse prin actele normative în vigoare, precizăm
că ședința ordinară se desfășoară cu respectarea măsurilor restrictive de distanțare socială
impuse de actele normative în vigoare.
I. Domnul primar Vincze Nandor-Ştefan prezintă Ordinea de zi a şedinţei ordinare, după cum
urmează:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din 30 aprilie 2020.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, județul
Bihor, pe anul 2020.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de plată a serviciului de salubrizare al comunei
Tăuteu, județul Bihor:
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- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării,
aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor pe raza teritorială a comunei Tăuteu, județul
Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
8. Diverse: depunerea declarațiilor de avere și de interese ale consilierilor locali, soluționarea unor
cereri ale cetățenilor și alte probleme curente.
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. 39/29.05.2020.
II. Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
alegerea Președintelui de ședință.
Domnul primar aduce la cunoștință consilierilor că expriră mandatul de președinte al domnului
consilier Bradacs Zsolt, ales prin H.C.L. nr. 98/19 decembrie 2019 și prelungit în perioada stării de
urgență instituită în baza Decretului Președintelui României nr. 195/16 martie 2020.
Domnul consilier Covaci Cornel îl propune pe domnul consilier Scurt Cozmin-Mihai pentru
mandatul de președinte pentru următoarele 3 luni. Întrucât nu sunt alte propuneri, se supune la vot
propunerea domnului consilier Covaci Cornel.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”, iar domnul consilier Scurt Cozmin-Mihai este ales
Președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, începând cu luna mai.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 40/29.05.2020.
III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din 30 aprilie 2020.
Secretarul general al comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 aprilie
2020. Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-verbal al
şedinţei ordinare cu numărul de înregistrare 1395 din data de 30 aprilie 2020. Proiectul de hotărâre este
însoțit de Referatul de aprobare nr. 1479/15.05.2020 al primarului comunei Tăuteu și de Raportul de
avizare nr. 1550/21.05.2020 întocmit de secretarul general al comunei Tăuteu.
Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă Scurt Cozmin-Mihai supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 41/29.05.2020
IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 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. 1480/15.05.2020 al Primarului Comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1551/21.05.2020 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil, 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 Scurt Cozmin-Mihai 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. 42/29.05.2020.
V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modului de plată a serviciului de salubrizare al comunei Tăuteu, județul Bihor.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 1481/15.05.2020 al Primarului Comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1552/21.05.2020 întocmit de Compartimentul Urbanism, Agricl și Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului 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 Scurt Cozmin-Mihai supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 43/29.05.2020.
VI. Se trece la dezbaterea punctului 5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării
necontrolate a deșeurilor pe raza teritorială a comunei Tăuteu, județul Bihor.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 1482/15.05.2020 al Primarului comunei Tăuteu și Raportul de specialitate nr.
1553/21.05.2020 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 Scurt Cozmin-Mihai supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 44/29.05.2020.
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. 39/29.05.2020 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, din data de 29 mai 2020.
2. H.C.L. nr. 40/29.05.2020 privind alegerea Președintelui de ședință.
3. H.C.L. nr. 41/29.05.2020 privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din 30
aprilie 2020.
4. H.C.L. nr. 42/29.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu,
județul Bihor, pe anul 2020.
5. H.C.L. nr. 43/29.05.2020 privind aprobarea modului de plată a serviciului de salubrizare al
comunei Tăuteu, județul Bihor.
6. H.C.L. nr. 44/29.05.2020 privind aprobarea de măsuri necesare pentru interzicerea
abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor pe raza teritorială a comunei
Tăuteu, județul Bihor.
VII. Se trece la punctul 6 de pe Ordinea de zi: soluționarea depunerea declarațiilor de avere
unor cereri ale cetățenilor și alte probleme curente.
Domnii consilieri depun declarațiile de avere și de interese, semnate și datate, iar
secretarul general le înregistrează în registrele speciale de declarții de avere și de interese.
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Domnul primar aduce la cunoștința domnilor consilieri stadiul implementării proiectelor aflate
în derulare, la nivelul comunei Tăuteu:
- Pentru proiectul ”Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna
Tăuteu, județul Bihor” – fișa de date și documentația aferentă achiziției de lucrări sunt în
curs de verificare de către specialiștii din cadrul primăriei, urmând demararea procedurii de
achiziție publică în SICAP.
- Lucrările la podurile din localitățile Tăuteu și Poiana, deocamdată sunt sistate și nu
putem impune urgentarea/reluarea lucrărilor, întrucât executantul se află în grafic de
execuție, având termen de execuție 24 de luni de la data Ordinului începerii lucrărilor.
- Proiectele finanțate din fonduri europene – modernizare infrastructură rutieră în ADI
BISTRA BARCĂU, After School în localitatea Bogei și Cămin Cultural în localitatea
Ciutelec – sunt în curs de execuție și a fost prelungită, prin act adițional, durata
perioadei de implementare pentru fiecare proiect în parte.
- De asemenea, se impune suplimentarea bazinelor de apă la sistemul de alimentare cu apă,
inclusiv la forajul de apă de la Școala Gimnazială nr. 1 Tăuteu.
- Suntem elegibili pentru a obține finanțare, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
NORD VEST, pentru realizarea stației de tratare/dedurizare a apei.
Se constată că nu sunt alte probleme/cereri care să fie discutate în ședință.
Domnul preşedinte de ședință Scurt Cozmin-Mihai 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 mai 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 4 (patru) pagini, azi, 29 mai 2020.

Contrasemnează pentru legalitate
În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
SECRETAR GENERAL
Silaghi Adela Maria

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
Scurt Cozmin-Mihai
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