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

Nr. 1458 din 21.05.2019

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 21 mai 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 12 consilieri, din cei 12 consilieri care compun Consiliul
Local al comunei Tăuteu.
            Înainte de a începe lucrările edin ei ordinare, domnul Primar Vincze Nandor- tefan propuneș ț Ș
un moment de reculegere în memoria colegului nostru, domnul Toth Botond Bela, al cărui mandat
de consilier local a încetat de drept, prin deces.
           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.
1359  din  09.05.2019 şi  a  Dispoziţiei  Primarului  nr.  57  din  10  mai  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 i doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu.Ș 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 ordinare, după cum urmează:

1. Proiect  de hotărâre privind încetarea de drept,  prin deces,  a mandatului de consilier  local a
domnului TOTH BOTOND-BELA. 
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  şedinţei  ordinare  din  data  de  19
aprilie 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteuț
pe trimestrul I - anul 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

4. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  situaţiilor  deosebite  în  care  Primarul  comunei  Tăuteu,
jude ul  Bihor,  poate  acorda  ajutoare  de  urgenţă  familiilor  şi  persoanelor  aflate  în  situaţiileț
respective.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect  de  hotărâre  privind  neasumarea  responsabilită ii  de  către  U.A.T. comuna  Tăuteu  aț
organizării i derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi iaș ț
produselor i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilorș
educative, aferente Programului pentru coli al României.ș
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

1



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

6. Diverse: depunerea declara iilor de avere i de interese ale consilierilor locali, solu ionarea unorț ș ț
cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ș

          De asemenea, având în vedere faptul că dezbaterea acestor proiecte de hotărâre nu poate fi
amânată până la următoarea şedinţă ordinară, domnul primar solicită introducerea pe Ordinea de zi a
următorelor proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local atribuit domnului VINCZE
LEHEL-IULIU,  declarat  supleant  pe  lista  Uniunii  Democrate  Maghiare  din  România,  la
Alegerile Locale din data de 05 iunie 2016.
- ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  tarifelor  pentru  serviciul  de  colectare,
transport i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ș ș ț
- ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

3. Proiect  de  hotărâre  privind  mandatarea  reprezentantului   unită ii  administrativ  teritorialeț
comuna Tăuteu să voteze în Adunarea Generală a Asocia ilor A.D.I. ECOLECT GROUP pentruț
aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare
i  a  Documenta iilor  de  atribuire  pentru  delegarea  prin  concesiune  a  gestiunii  activită ilorș ț ț

componente ale serviciului de salubrizare în jude ul Bihor.ț
- ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, pe anul
2019.
- ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

            Se analizează documentele aferente proiectelor de hotărâre – Expunere de motive i Raport deș
specialitate. Nu sunt obiec iuni cu privire la acestea. Se supune la vot introducerea pe Ordinea de zi aț
proiectelor de hotărâre iniţiate de domnul primar. 
            Se votează cu 12 voturi ”pentru”. Proiectele de hotărâre sunt introduse pe Ordinea de zi.

            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 12 voturi ”pentru”.
            Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 48/21.05.2019.

            II.  Se trece la dezbaterea  punctului 1 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier local a domnului TOTH BOTOND-
BELA.
             Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre i Expunerea de motive, iar doamna secretarș
prezintă Referatul constatator nr. 1339/09.05.2019, prin care se propune a se lua act de încetarea de
drept, prin deces, a mandatului de consilier local a domnului Toth Botond-Bela i declararea ca vacant aș
acestui mandat.
           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 12 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 49/21.05.2019        

              În continuare,  având în vedere că urmează validarea mandatului de consilier  local al
următorului supleant pe lista consilierilor locali la Alegerile Locale din 05 iunie 2016,  Comisia de
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validare î i începe activitatea. După verificarea dosarului cuprinzând documentele justificative,ș
comisia  propune  validarea  mandatului  consilierului  ales  la  data  de  05  iunie  2016,  respectiv
domnul Vincze Lehel-Iuliu. Se încheie procesul-verbal al comisiei de validare. Domnul consilier
Vincze Lehel-Iuliu depune jurământul, într-un moment solemn, semnează jurământul în forma
scrisă i  î i  ocupă locul  alături  de ceilal i  consilieri,  urmând să participe la  lucrările  edin eiș ș ț ș ț
ordinare.  

            III.  Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
validarea  mandatului  de  consilier  local  atribuit  domnului  VINCZE LEHEL-IULIU,  declarat
supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România, la Alegerile Locale din data de 05
iunie 2016.
             Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre i Expunerea de motive, iar doamna secretarș
prezintă Referatul de specialitate nr. 1402/14.05.2019, prin care se propune validarea mandatului de
consilier local atribuit domnului VINCZE LEHEL-IULIU, declarat supleant pe lista Uniunii Democrate
Maghiare din România, la Alegerile Locale din data de 05 iunie 2016.
           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 12 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 50/21.05.2019        

           IV.  Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare din data de 19 aprilie 2019.ș ț
           Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 19 aprilie 2019.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 1192 din data de 19 aprilie 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. 51/21.05.2019        

           V.  Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de execu ie al comunei Tăuteu pe trimestrul I - anul 2019.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1332/07.05.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1333/07.05.2019 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. 52/21.05.2019.
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            VI.  Se trece la dezbaterea  punctului 5 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
stabilirea  situaţiilor deosebite  în  care Primarul comunei  Tăuteu,  jude ul  Bihor, poate  acordaț
ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţiile respective.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1335/07.05.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr.  1336/07.05.2019  întocmit  de  Compartimentul  Asisten ă  Socială  din  aparatul  de  specialitate  alț
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. 53/21.05.2019        

           VII.  Se trece la dezbaterea  punctului 6 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
neasumarea  responsabilită ii  de  către  U.A.T.  comuna  Tăuteu  a  organizării  i  derulăriiț ș
procedurilor  de  atribuire  a  contractelor/acordurilor-cadru  pentru  achizi ia  produselor  i  aț ș
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,
aferente Programului pentru coli al României.ș
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1033/06.05.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1336/07.05.2019 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. 54/21.05.2019.

           VIII.  Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare, transport i depozitare a de eurilorș ș
menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor .ț
          Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit  de
Expunerea de motive nr. 1365/15.05.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1435/17.05.2019 întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului, precum şi de  Avizul nefavorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Domnii consilieri fac obiec iuni la Proiectul de hotărâre, nu sunt de acord cu majorarea pre urilorț ț
pentru serviciul de colectare, transport i depozitare a de eurilor menajere în forma prezentată de cătreș ș
operatorul economic i solicită amânarea aprobării lui.         ș
           Domnul preşedinte de şedinţă Pui Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Proiectul de hotărâre este respins cu 13 voturi ”împotrivă”.

           IX. Se trece la dezbaterea  punctului 8 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
mandatarea  reprezentantului   unită ii  administrativ  teritoriale  comuna  Tăuteu  să  voteze  înț
Adunarea Generală a Asocia ilor A.D.I. ECOLECT GROUP pentru aprobarea Regulamentuluiț
de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare i a Documenta iilor deș ț
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atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activită ilor componente ale serviciului deț
salubrizare în jude ul Bihor.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1434/17.05.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1437/20.05.2019 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. 55/21.05.2019.

           X. Se trece la dezbaterea  punctului 9 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu, pe anul 2019.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1438/20.05.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1439/20.05.2019 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. 56/21.05.2019.

           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. 48/21.05.2019 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, din data de 21 mai 2019.
2. H.C.L. nr. 49/21.05.2019 privind Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 martie
2019.
3. H.C.L. nr. 50/21.05.2019 privind validarea mandatului de consilier local atribuit domnului
VINCZE LEHEL-IULIU, declarat supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România,
la Alegerile Locale din data de 05 iunie 2016.
4. H.C.L. nr. 51/21.05.2019 privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare din data deș ț
19 aprilie 2019.
5.  H.C.L.  nr. 52/21.05.2019 privind  aprobarea  contului  de  execu ie  al  comunei  Tăuteu  peț
trimestrul I - anul 2019.
6.  H.C.L. nr. 53/21.05.2019 privind stabilirea situaţiilor deosebite în care Primarul comunei
Tăuteu,  jude ul  Bihor,  poate  acorda  ajutoare  de  urgenţă  familiilor  şi  persoanelor  aflate  înț
situaţiile respective.
7.  H.C.L.  nr.  54/21.05.2019 privind  neasumarea  responsabilită ii  de  către  U.A.T.  comunaț
Tăuteu a organizării i derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentruș
achizi ia produselor i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulareaț ș
măsurilor educative, aferente Programului pentru coli al României.ș
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8. H.C.L.  nr.  55/21.05.2019 privind  mandatarea  reprezentantului   unită ii  administrativț
teritoriale  comuna  Tăuteu  să  voteze  în  Adunarea  Generală  a  Asocia ilor  A.D.I.  ECOLECTț
GROUP pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor
de fundamentare i a Documenta iilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiuniiș ț
activită ilor componente ale serviciului de salubrizare în jude ul Bihor.ț ț
9.  H.C.L. nr. 56/21.05.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu,
pe anul 2019.

            XIV. Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: DIVERSE.

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

 Cererea cu numărul de înregistrare 8/15.05.2019 depusă de doamna Toth Ecaterina,  cu

domiciliul în localitatea Tăuteu, nr. 280, prin care solicită un sprijin ajutor din partea consiliului
local  în  urma decesului  so ului,  domnul Toth Botond-Bela,  membru al  Consiliului  Local  alț
comunei Tăuteu. Domnul consilier Scurt Cozmin-Mihai propune acordarea unui ajutor financiar
în cuantumul indemniza iei de consilier pentru un an de zile.  ț Se supune la vot propunerea
domnului consilier, se votează cu 13 voturi ”pentru”. Compartimentul Asisten ă Socială vaț
efectua  ancheta  socială,  în  vederea  emiterii  dispozi iei  primarului  cu  privire  la  acordareaț
ajutorului  unic  de  urgen ă.  De  asemenea,  domnul  consilier  Pui  Gavril  propune  ca  fiecareț
consilier să doneze familiei domnului Toth Botond-Bela indemniza ia de consilier local aferentăț
lunii în curs. To i consilierii locali sunt de acord cu această propunere. i domnul primar iț Ș ș
domnul  viceprimar  vor  dona  familiei  domnului  consilier  Toth  Boton-Bela  o  sumă  din
indemniza ia de demnitar aferentă lunii mai. Indemniza iile donate se vor preda doamnei Tothț ț
Ecaterina pe bază de proces-verbal.

 Cererea cu numărul de înregistrare 9/16.05.2019 depusă de doamna Drimbău Mărioara,

cu domiciliul în localitatea Chiribi , nr. 63, prin care solicită ajutor de urgen ă, motivând că esteș ț
bolnavă i pensia este insuficientă pentru a se între ine. Având în vedere că se cunoa te situa iaș ț ș ț
petentei,  domnul primar proune acordarea unui ajutor de urgen ă în cuantum de 300 lei.  ț Se
supune  la  vot  propunerea  domnului  primar,  se  votează  cu  13  voturi  ”pentru”.
Compartimentul Asisten ă Socială va efectua ancheta socială,  în vederea emiterii  dispozi ieiț ț
primarului cu privire la acordarea ajutorului unic de urgen ă.ț

            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, 21 mai 2019.

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