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

Nr. 1116 din 23.05.2017
PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 23 mai 2017, 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 și completările ulterioare, prezenţa majoritaţii consilierilor locali în functie, sedinţa
fiind legal constituită.
Şedinţa a fost convocată de domnul primar Vincze Nandor-Ștefan pe baza convocării scrise
nr. 1063 din 16.05.2017 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 138 din 16.05.2017, 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 și ordinea de zi propusă
a se discuta, conform prevederilor legale.
Lucrările şedinţei sunt publice.
La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze
Nandor-Ștefan, doamna șef contabil Curtean Florina şi doamna Silaghi Adela Maria, secretarul
comunei Tăuteu.
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 NandorŞtefan prezintă ordinea de zi a şedinţei ordinare, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 28
aprilie 2017
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului comunei Tăuteu, județul Bihor.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, pe
anul 2017.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii Programului anual de achiziții al comunei
Tăuteu, pe anul 2017.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Zona Bistra- Barcău.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
6. Diverse: depunerea declarațiilor de avere și de interese ale consilierilor locali, soluționarea
unor cereri ale cetățenilor și alte probleme curente.
Având în vedere urgența și 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
următoarelor proiecte:
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➢ Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de închiriere a locuințelor ANL
construite pentru comunitatea de romi din localitatea Bogei.
➢ Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare,
transport și depozitare a deșeurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, județul Bihor.
Domnul primar supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre
menționate mai sus. Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la ordinea de zi, 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. 41/23.05.2017.
II. Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 aprilie 2017.
Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 aprilie 2017.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare cu numărul de înregistrare 951 din data de 28 aprilie 2017.
Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 42/23.05.2016.
III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Statutului comunei Tăuteu, județul Bihor.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 999/05.05.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1000/05.05.2017 întocmit de secretarul 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.
Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 43/23.05.2017.
IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, pe anul 2017.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 997/05.05.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 998/05.05.2017 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 44/23.05.2017.
V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea revizuirii Programului anual de achiziții al comunei Tăuteu, pe anul 2017.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 811/06.04.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 812/06.04.2017 întocmit de d-na Cozma Gabriela Florentina din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, precum şi de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
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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.
Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 45/23.05.2017.
VI. Se trece la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea cotizației la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra-Barcău.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1050/12.05.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 1048/12.05.2017
întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
precum şi de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu..
Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 46/28.04.2017.
VII. Se trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Contractului-cadru de închiriere a locuințelor ANL construite pentru comunitatea
de romi din localitatea Bogei.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1068/17.05.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 1069/17.05.2017
întocmit de Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 47/23.05.2017.
VIII. Se trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare, transport și depozitare a
deșeurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, județul Bihor.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1113/23.05.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 1114/23.05.2017
întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
precum şi de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu.
Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 48/23.05.2017.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
Domnii consilieri prezintă secretarului comunei declarațiile de avere și de interese pe anul
2016; declarațiile sunt semnate și datate în dublu exemplar, urmând ca acestea să fie înregistrate,
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publicate pe site-ul comunei Tăuteu, iar un exemplar se va comunica Agenției Naționale pentru
Integritate.
Domnul consilier Pop Viorel aduce în discuție rezultatul elevului Albu Cristian – clasa a
VI-a la Școala Gimnazială nr. 2 Bogei, care a obținut rezultate deosebite la Olimpiada Satelor
Transilvănene – secțiunea matematică și solicită recompensarea elevului pentru aceste merite
deosebite. Domnul primar menționează că, așa cum elevii cu rezultate deosebite au fost
recompensați în anii anteriori, acest lucru se va face în continuare, urmând a fi recompensat și acest
elev.
Se constată că nu sunt cereri/solicitări ale cetățenilor sau alte probleme care să fie discutate în
ședință.
Doamna preşedinte de ședință 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 23 mai 2017.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 4 (patru)
pagini, azi, 23 mai 2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
Solyom Iudit

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria
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