
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1187 din 24 iunie 2016

PROCES-VERBAL

              Încheiat astăzi, 24 iunie 2016, cu ocazia desfă urării edin ei de constituire aș ș ț
Consiliului  local al  comunei Tăuteu, ca urmare a rezultatului  alegerilor locale din 05 iunie
2016.
             edin a de constituire este deschisă de domnul Blaga Lucian – consilier juridic,Ș ț
reprezentant  al  Institu iei  Prefectului  –  Jude ul  Bihor,  ca  urmare  a  Ordinului  Prefectuluiț ț
Jude ului Bihor nr. 310 din 16 iunie 2016, cu privire la convocarea consilierilor în edin a deț ș ț
constituire a Consiliului local al comunei Tăuteu, pentru data de 24 iunie 2016, ora 13:00, la
Primăria  comunei  Tăuteu.  În  baza  acestui  ordin,  secretarul  comunei  Tăuteu  a  convocat
consilierii  locali,  confomr convocatorului  cu numărul  de înregistrare 1147/17.06.2016,  care
este semnat de ace tia i care face parte integrantă din prezentul porces-verbal. ș ș
            Din numărul total de 13 consilieri sunt prezen i 13 consilieri, reprezentând mai mult deț
două treimi din numărul consilierilor ale i,  în conformitate cu prevederile art.30 alin. 2 dinș
Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările i completărileț ș
ulterioare, edin a este legal constituită i î i poate începe lucrările.ș ț ș ș
             Domnul Blaga Lucian, reprezentantul Institu iei prefectului – Jude ul Bihor, arată căț ț
lucrările edin ei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă  dintre consilieri, asistat deș ț
doi consilieri dintre cei mai tineri. În urma verificărilor datelor de stare civilă ale consilierilor
ale i, rezultă că cel mai în vârstă dintre consilieri este domnul Covaci Cornel, pe care îl invităș
să preia conducerea edin ei de constituire, asistat de către cei mai tineri dintre consilieri,ș ț
domnul Scurt Cozmin-Mihai i domnul Colompar Adrian-Mihai.ș
            Domnul Covaci Cornel, pre edintele de vârstă, salută pe cei prezen i i  preiaș ț ș
conducerea edin ei de astăzi, propunând următoarea ordine de zi:ș ț

1. Alegerea Comisiei de validare.
2. Validarea mandatelor consilierilor ale i.ș
3. Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate.
4. Alegerea pre edintelui de edin ă a consiliului local.ș ș ț
5. Prezentarea  hotărârii  judecătore ti  privind  validarea  primarului  i  depunereaș ș

jurământului de către primarul comunei Tăuteu.
6. Alegerea viceprimarului comunei Tăuteu.
7. Aprobarea numărului  i  componen a comisiilor  de specialitate pe domenii  deș ț

activitate. 
           Ordinea de zi este supusă la vot i aprobată cu unanimitate de voturi i se intră înș ș
analizarea fiecărui punct în parte, după cum urmează:
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          Domnul Covaci Cornel, pre edintele de vârstă, propune o pauză de 10 minute pentruș
constituirea grupurilor de consilieri, timp în care secretarul comunei prezintă pre edintelui deș
vârstă i asisten ilor acestora dosarele consilierilor declara i ale i i pe cele ale suplean ilor,ș ț ț ș ș ț
a a cum au fost ele primite de la Biroul Electoral de Circumscrip ie al comunei Tăuteu.ș ț
           Se aprobă propunerea numărului de trei grupuri de consilieri.
            După reluarea edin ei, se prezintă, de către fiecare ef de grup de consilieri,ș ț ș
denumirea grupului după cum urmează:

- Grupul de 6 consilieri UDMR, având ca ef de grup pe domnul consilier Drmbo Zoltan.ș
- Grupul de 5 consilieri PSD – ALDE – Asocia ia Partida Romilor ”Pro-Europa”, având caț

ef de grup pe domnul Brindea Cornel.ș
            Nu sunt  obiec iuni  în  ceea  ce  prive te  propunerile  cu  privire  la  constituireaț ș
grupurilor/alian elor politice, iar liderii acestora au fost ale i cu majoritate de voturi.ț ș
           Se trece la primul punct din ordinea de zi: Alegerea Comisiei de validare.
            Se reiau lucrările edin ei de constituire, pre edintele de vârstă i asisten ii săi propunș ț ș ș ț
fiecărui  grup  de consilieri  desemnarea candida ilor  pentru  alegerea  Comisiei  de  validare.ț
Consilierii vor alege prin vot deschis o comisie de validare formată din 3 – 5 consilieri pe
întreaga durată a mandatului. 
            Se propune un număr de 3 consilieri în Comisia de validare, propunere care este
supusa votului i este aprobată cu unanimitate de voturi. Se trece la propuneri de consilieri,ș
după cum urmează:

- Prima propunere: domnul consilier  Varga Vasile-Sandu propune ca, din Comisia de
validare, să facă parte domnul consilier Scurt Cozmin-Mihai. Se supune la vot prima
propunere. Cu unanimitate de voturi domnul consilier Scurt Cozmin-Mihai a fost ales
în Comisia de validare. 

- A doua propunere:  domnul  consilier  Bradacs Zsolt  o  propune pe doamna consilier
Solyom Iudit. Se supune la vot a doua propunere. Cu unanimitate de voturi doamna
consilier Solyom Iudit a fost aleasă în Comisia de validare.    

- A treia propunere: domnul consilier Scurt Cozmin-Mihai îl propune pe domnul consilier
Pui  Gvaril.  Se  supune  la  vot  a  treia  propunere.  Cu  unanimitate  de  voturi  domnul
consilier Pui Gavril a fost ales în Comisia de validare.   

           Se supune la vot adoptarea Hotărârii privind constituirea Comisiei de validare. Cu
unanimitate de voturi se adoptă Hotărârea Consiliului local al comunei Tăuteu nr. 1 din 24
iunie 2016 privind constituirea Comisiei de validare.
          Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Validarea mandatelor consilierilor ale i.ș
           În continuare, pre edintele de vârstă propune o nouă pauză pentru ca membriiș
Comisiei de validare să se retragă într-o cameră separată, pentru a alege, din rândul lor, un
pre edinte i un secretar. La în elegere, a fost ales ca pre edinte doamna consilier Solyomș ș ț ș
Iudit, iar ca secretar domnul consilier Scurt Cozmin-Mihai.
           Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier, având în vedere:

- condi iile de eligibilitate prevăzute de art. 4 din Legea nr. 115/2015, cu modificările iț ș
completările ulterioare;

- procesul-verbal  pentru  alegerea  consiliului  local,  încheiat  de  Biroul  Electoral  de
Circumscrip ie comunală Tăuteu;ț
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- dosarul format din întâmpinări;
- certificatul doveditor al alegerilor;
- apartenen a  candida ilor  la  partidul  politic,  pe  lista  lista  pe  care  au  fost  ale i,  înț ț ș

momentul validării;
- dovada depunerii raportului financiar la Autoritatea Electorală Permanentă.

           După terminarea verificării legalită ii se reia edin a, iar pre edintele Comisiei deț ș ț ș
validare prezintă procesul-verbal de validare a mandatelor consilierilor, care se face în ordine
alfabetică, cu votul deschis al majorită ii consilierilor prezen i la edin ă. După citire, se aprobăț ț ș ț
individual pentru fiecare consilier. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării
nu participă la vot. 
            Se supune la vot aprobarea Hotărârii privind validarea mandatelor consilierilor. Cu
unanimitate  de  voturi  se  adoptă  Hotărârea  nr.  2  din  24  iunie  2016  privind  validarea
mandatelor consilierilor.
          Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Depunerea jurământului de către consilierii ale
căror mandate au fost validate.
           După validarea mandatelor celor 13 consilierilor ale i, pre edintele de vârstă propune,ș ș
în  conformitate  cu  prevederile  art.  32  alin.  1  din  Legea  administra iei  publice  locale  nr.ț
215/2001,  republicată,   trecerea  la  depunerea  jurământului  de  către  ace tia.  Secretarulș
comunei Tăuteu roagă asisten a să se ridice pentru a da citire textului jurământului,  dupăț
care, în ordine alfabetică, cu mâna pe Constitu ie i, dacă este cazul, pe Biblie, va pronun aț ș ț
cuvântul ”JUR”. Se semnează jurământul în două exemplare, din care unul se înmânează
consilierului i unul rămâne la dosar. Jurământul se depune de către to i cei 12 consilieri localiș ț
prezen i la edin a de constituire, consiliul local este legal constituit.  Domnul consilier Popț ș ț
Viorel,  al  cărui  mandat  a  fost  validat  în  lipsă,  va  depune  jurământul  la  prima  edin ă  aș ț
consiliului local nou constituit.
           Se supune la vot aprobarea Hotărârii privind constituirea Consiliului Local al comunei
Tăuteu.  Cu unanimitate  de  voturi  se  adoptă  Hotărârea nr. 3  din 24 iunie  2016 privind
constituirea Consiliului Local al comunei Tăuteu.
          După declararea ca legal constituit a Consiliului local al comunei Tăuteu, consilierilor
locali  li  se  înmânează  o  legitima ie  care  atestă  calitatea  de  membru  al  consiliului  local,ț
semnată de primar.
           În continuare, se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Alegerea pre edintelui de edin ă.ș ș ț
           Consiliul local fiind declarat legal constituit, se procedează la alegerea pre edintelui deș
edin ă.  Alegerea  se  face  prin  votul  deschis  al  majorită ii  consilierilor  în  func ie.  Durataș ț ț ț

mandatului pre edintelui de edin ă nu poate fi mai mare de 3 luni. Se fac propuneri :ș ș ț
- domnul consilier Brindea Cornel propune ca pre edinte de edin ă pe domnul consilierș ș ț

Covaci Cornel.
- nu se fac alte propuneri.

            Propunerea este supusă la vot i aprobată cu unanimitate de voturi, domnul consilierș
Covaci  Cornel  este ales pre edinte de edin ă pentru o perioadă de cel mult 3 luni,  fiindș ș ț
adoptată Hotărârea nr. 4 din 24 iunie 2016 privind alegerea pre edintelui de edin ă.ș ș ț  
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           După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către pre edintele de edin ă, seș ș ț
trece la  punctul  5 al  ordinii  de zi:  Prezentarea hotărârii  judecătore ti  privind validareaș
primarului i depunerea jurământului de către primarul comunei Tăuteu.ș
           Doamna secretar Silaghi Adela Maria prezintă hotărârea judecătorească de validare a
manadatului primarului comunei Tăuteu, respectiv Sentin a Civilă nr. 748/2016 pronun ată deț ț
Judecătoria Marghita în edin a camerei de consiliu din data de 22 iunie 2016.ș ț
           În conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea administra iei publice locale nr.ț
215/2001  republicată,   Primarul  comunei  Tăuteu,  domnul  Vicze  Nandor- tefan,  depuneȘ
jurământul, pe care îl semnează două exemplare, din care unul i se înmânează, iar celălalt
rămâne la dosar. După depunerea jurământului, primarului i se înmânează legitima ia, care vaț
fi  semnată de pre edintele de edin ă,  un semn distinctiv al  calită ii  de primar, care esteș ș ț ț
e arfa în culorile drapelului na ional al României, pe care acesta are dreptul să o poarte peș ț
întrega durată a mandatului.
          Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Alegerea viceprimarului comunei Tăuteu. 
          Se fac propuneri din partea grupurilor de consilieri după cum urmează:

- grupul  PSD – domnul  consilier  Scurt  Cozmin-Mihai  îl  propune pe domnul  consilier
Brindea Cornel.

- nu se fac alte propuneri.
         După înregistrarea candidaturii, se ia o pauză pentru completarea buletinelor de vot.
Votul  este  secret,  cabina  pentru  votare  i  urna  fiind  amenajate  într-o  cameră  alăturată.ș
Fiecare consilier prime te un singur buletin de vot, pe care este trecut numele candidatuluiș
Brindea Cornel, intrând în cabina de vot, în dreptul candidatului va fi înscris cuvântul ”DA” sau
”NU”. Este declarat viceprimar candidatul care a ob inut majoritatea voturilor consilierilor înț
func ie. Dacă nu s-a realizat majoritatea consilierilor în func ie, se organizează al doilea tur deț ț
scrutin, în aceea i edin ă, la care vor participa candida ii situa i pe primele două locuri. La alș ș ț ț ț
doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar, consilierul  care a ob inut cel mai mareț
număr de voturi. În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa
numai candida ii care se află în această situa ie, fiind declarat ales candidatul care a ob inutț ț ț
cele mai multe voturi.
         În urma votului liber exprimat, a fost declarat ales ca viceprimar al comunei Tăuteu
domnul consilier Brindea Cornel, care a ob inut 12  voturi ”pentru” din totalul de 12 consilieriț
prezen i.ț
         Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul î i păstrează statutul de consilier local,ș
fără a beneficia de de indemniza ia aferentă acestui  statut, context în care nu se impuneț
alegerea unui nou consilier local din rândul suplean ilor.ț
          Mandatul viceprimarului este egal cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care
manadtul consiliului local înceteză înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de
drept i mandatul viceprimarului, fără nicio altă formalitate.ș
           Se supune la vot aprobarea Hotărârii privind alegerea viceprimarului comunei Tăuteu.
Cu unanimitate de voturi  se adoptă  Hotărârea nr. 5 din 24 iunie 2016 privind alegerea
viceprimarului comunei Tăuteu.
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          Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Aprobarea numărului i componen a comisiilorș ț
de specialitate pe domenii de activitate. 
           Pre edintele de edin ă informează consiliul local cu privire la prevederile art. 15 dinș ș ț
Ordonan a Guvernului  nr. 35/2002,  sens în  care propune ca la  nivelul  Consiliului  local  alț
comunei Tăuteu să func ioneze un număr de 3 comisii de specialitate , după cum urmează:ț
           -  Comisia nr. 1 pentru agricultură, activită i  economico-financiare, amenajareaț
teritoriului i urbanism, protec ia mediului i turism.ș ț ș
           - Comisia nr. 2 pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină.ț ș
          - Comisia nr. 3 pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport,ș ț ț ș
activită i social-culturale, culte.ț
           În urma nominalizărilor făcute de către grupurile de consilieri, pe baza pregătirii
profesionale i a domeniului în care î i desfă oară activitatea, consilierii au fost repartiza i peș ș ș ț
comisii astfel:
           Comisia nr. 1 pentru agricultură, activită i economico-financiare, amenajareaț
teritoriului i  urbanism,  protec ia  mediului  i  turism,  din  care  fac  parte  următoriiș ț ș
consilieri locali:

1. Covaci Cornel
2. Brindea Cornel
3.  Toth Botond-Bela
4. Peto Gavril
5. Drimbo Zoltan
6. Pui Gavril
7. Varga Vasile-Sandu

Comisia nr. 2 pentru învă ământ,  sănătate,  familie,  juridică i  disciplină,  dinț ș
care fac parte următorii consilieri locali:

1. Solyom Iudit
2. Bradacs Zsolt
3. Pop Viorel

Comisia nr. 3 pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport,ș ț ț ș
activită i social-culturale, culte, din care fac parte următorii consilieri locali:ț

1. Hegeto Alexandru
2. Colompar Adrian-Mihai 
3. Scurt Cozmin-Mihai

            În continuare, pre edintele de edin ă roagă comisiile de specialitate să se retragă înș ș ț
vederea alegerii pre edin ilor i secretarilor acestora, prin vot deschis al majorită ii consilierilorș ț ș ț
ce compun fiecrea comisie. În urma alegerii prin votul membrilor comisiilor de specialitate, au
fost desemna i pre edin ii i secretarii acestor comisii, după cum urmează:ț ș ț ș
           Comisia nr. 1 pentru agricultură, activită i economico-financiare, amenajareaț
teritoriului i urbanism, protec ia mediului i turism:ș ț ș

- Pre edinte – domnul consilier Covaci Cornelș
- Secretar – domnul consilier Drimbo Zoltan

           Comisia nr. 2 pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină:ț ș
- Pre edinte – doamna consilier Solyom Iuditș

5



- Secretar – domnul consilier Bradacs Zsolt

          Comisia nr. 3 pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport,ș ț ț ș
activită i social-culturale, culte:ț

- Pre edinte – domnul consilier Hegeto Alexandruș
- Secretar – domnul consilier Scurt Cozmin-Mihai

            Numărul i componen a celor 3 comisii de specialitate sunt supuse la vot i suntș ț ș
aprobate cu unanimitate de voturi, fiind adoptată Hotărârea nr. 6 din 24 iunie 2016 privind
organizarea comisiilor pe domenii de specialitate.     
           Organizarea, func ionarea i atribu iile comisiilor de specialitate se stabilesc prinț ș ț
regulamentul de organizare i func ionare a consiliului local.ș ț
           La finalul edin ei de constituire se dă cuvântul domnului primar Vincze Nandor- tefan,ș ț Ș
care mul ume te pentru prezen ă consilierilor i invita ilor la edin a de constituire a consiliuluiț ș ț ș ț ș ț
local, precum i cetă enilor comunei Tăuteu.ș ț
            De asemenea, se dă cuvântul domnului Blaga Lucian, reprezentantul Institu ieiț
Prefectului – Jude ul Bihor, care felicită ale ii locali – primar, viceprimar i consilieri locali – iarț ș ș
din partea sa mul ume te pentru buna organizare i desfă urare a edin ei de constituire aț ș ș ș ș ț
Consiliului local al comunei Tăuteu de astăzi.
           După epuizarea problemelor înscrise i apobate la ordinea de zi, pre edintele deș ș
edin ă declară închisă edin a de constituire a Consiliului Local al comunei Tăuteu din dataș ț ș ț

de 24 iunie 2016.       
          
                        

PREŞEDINTE DE EDIN Ă                                                    SECRETAR                                Ș Ț
        COVACI CORNEL                                                    SILAGHI ADELA MARIA

       ________________                                                          ______________
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