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

Nr. 1192 din 31.05.2018

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 31 mai 2018, 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.
1140 din 22.05.2018 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 64 din 22 mai 2018, 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 ordinare sunt publice.
La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze
Nandor-Ștefan și doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu Domnul, precum și agent șef
adj. Ciarnău Florin, Șeful Postului de Poliție Tăuteu. De asemenea, mai participă la ședin ță dl. Ferche
Ioan-Marcel, care este interesat de soluționarea cererii depuse în luna aprilie 2018.
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 aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 27
aprilie 2018.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei de îndată din data de 11 mai
2018.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de
vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Tăuteu, județul Bihor.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
5. Diverse: depunerea declarațiilor de avere și de interese ale consilierii locali pe anul 2017,
soluționarea unor cereri ale cetățenilor și alte probleme curente.
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. 37/31.05.2018.
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 27 aprilie 2018.
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Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 aprilie 2018.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 955 din data de 27 aprilie 2018.
Domnul preşedinte de şedinţă Toth Botond Bela supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 38/31.05.2018.
III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Procesului-verbal al şedinţei de îndată din data de 11 mai 2018.
Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei de îndată din data de 11 mai 2018. Întrucât
nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 1037 din data de 11 mai 2018.
.
Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă Toth Botond Bela supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 39/31.05.2018.
IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru func ționarii publici și
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu,
județul Bihor.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 982/03.05.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate nr.
983/03.05.2018 întocmit de dna. Curtean Florina, șef Serviciu Financiar Contabil în aparatul 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.
Domnul preşedinte de şedinţă Toth Botond Bela supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 40/31.05.2018
V. Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
Domnii consilieri depun declarațiile de avere și de interese, în dublu exemplar, acestea fiind
înregistrate în registrele speciale, urmând a fi trimise, în termenul legal, la Agen ția Na țională de
Integritate și publicate pe site-ul instituției, www.comunatauteu.ro .
Domnul agent șef adj. Ciarnău Florin, Șeful Postului de Poli ție Tăute u prezintă domnilor
consilieri modificările legislative la Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Domnul primar pune în discuție următoarele cereri/adrese:
 Este readusă în discuție cererea cu numărul de înregistrare 14/12.04.2018 depusă de
domnul Ferche Ioan-Marcel, cu domiciliul în localitatea Bogei nr. 167, care solicită spre
vânzare o suprafațaă de teren din rezerva primăriei, în parcela cu denumirea locală ”Rovină”,
motivând că are teren în vecinătate. În acest context, se va analiza cu personalul de specialitate
din cadrul primăriei, cadastrul pe care îl deține ca proprietar și se va analiza posibilitatea
compensării suprafeței ocupate de șanț și dig cu o altă suprafață echivalentă, sub condiția ca
petentul să aducă la starea inițială terenul pe care a executat șanțul și digul. Domnul președinte
de ședință supune la vot cererea petentului, se votează cu 13 voturi ”pentru”, cererea este
admisă. Cererera va fi repartizată spre soluționare Compartimentului Agricol și Cadastru.
 Adresa cu numărul de înregistrare 1285/16.05.2018 înaintată de Municipiul Marghita, prin
care se solicită modificarea limitei UAT Marghita prin cuprinderea trupului de 6,70 ha – teren
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intravilan pe care funcționează Liceul Tehnologic ”Horea”, în intravilanul Municipiului
Marghita, motivând ca se împiedică accesare de fonduri extrne nerambursabile pentru finanțarea
proiectelor de reabilitare, modernizare și și doate a școlii și se dorește ”intrarea în normalitate”.
Domnul primar menționează că terenul la care se face referire aparține administrativ de UAT
comuna Tăuteu și că avem un parteneriat cu Liceul tehnologic ”Horea”; de asemenea, se va
avea în vedere, pe viitor, ca imobilul școlii și locuitorii din blocul de locuin țe care se află pe
teritoriul administrativ al comunei Tăuteu să obțină adresă pe raza comunei Tăuteu. Domnul
președinte de ședință supune la vot solicitarea Municipiul Marghita, se votează cu 13
voturi ”împotrivă”, solicitarea se respinge, urmând a se formula un răspuns Municipiului
Marghita.
 Cererea cu numărul de înregistrare 17/09.05.2018 depusă de domnul Cristea Miron, cu
domiciliul în localitatea Ciutelec, nr. 167, comuna Tăuteu, județul Bihor, care solicită o
suprafață de 0,50 ha situată în localitatea Ciutelec, întrucât deține câteva capre. Domnul primar
propune să se facă o identificare în teren, urmând a se lua ulterior o decizie. Domnul
președinte de ședință supune la vot cererea petentului, se votează cu 13 voturi ”pentru”,
cererea se repartizează spre soluționare Compartimentului Agricol și Cadastru.
 Cererea cu numărul de înregistrare 18/29.05.2018 depusă de domnul Burnar Nicolae, cu
domiciliul în localitatea Chiribiș, nr. 20, comuna Tăuteu, jude țul Bihor, care solicită sprijin în
vederea înălțării digului de protecție contra inundațiilor, cu 50 cm, pentru a preveni pe viitor
inundațiile, motivând că în această primăvara locuința a sa a fost inundată de râul Bistra.
Domnul primar menționează că este cunoscută această problemă cu care se confruntă petentul și
propune să se facă lucrări de consolidare a digului în acea zonă, din fonduri de la bugetul local.
Domnul președinte de ședință supune la vot cererea petentului, se votează cu 13 voturi
”pentru”, cererea se aprobă.
 Cererea cu numărul de înregistrare 19/30.05.2018 depusă de domnul Duca Pavel, cu
domiciliul în localitatea Ciutelec, nr. 151, comuna Tăuteu, județul Bihor, care solicită ajutor
material pentru reabiliatrea casei de locuit, care s-a dîrâmat din cauza calamită ților naturale.
Domnul primar propune să se verifice starea imobilului de către speciali ști din cadrul primăriei,
să se consemneze într-un proces-verbal constatările, urmând să se distribuie materiale de
construcție rezultate în urma demolării căminului cultural din localitate. Domnul președinte de
ședință supune la vot cererea petentului, se votează cu 13 voturi ”pentru” , cererea se
repartizează spre soluționare Compartimentului Agricol și Cadastru.
Se constată că nu sunt cereri/solicitări ale cetă țenilor sau alte probleme care să fie discutate în
ședință.
Domnul preşedinte de ședință Toth Botond Bela 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 31 mai 2018.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 3 (trei) pagini, azi,
31 mai 2018.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
Toth Botond Bela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria
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