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

Nr. 1790 din 21.06.2019

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 21 iunie 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 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 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.
1752  din  14.06.2019 şi  a  Dispoziţiei  Primarului  nr. 65  din  14  iunie  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 alegerea Pre edintelui de edin ă. ș ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 21 mai
2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  Organigramei  i  a  Statului  de  funcţii  alș
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  implementării  proiectului  ”ACHIZI IONAREȚ
INSTALA IE  DE  DEZINFEC IE  I  DEZINSEC IE  PENTRU  COMUNA  TĂUTEU,Ț Ț Ș Ț
JUDE UL BIHOR”.Ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

            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 13 voturi ”pentru”.
            Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 57/21.06.2019.

            II.  Se trece la dezbaterea  punctului 1 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
alegerea Pre edintelui de edin ă.ș ș ț
            Domnul primar aduce la cuno tin ă consilierilor că expriră manadatul de pre edinte al doamneiș ț ș
Solyom Iudit, aleasă prin H.C.L. nr. 31/29 martie 2019.
            Domnul consilier Covaci Cornel îl propune pe domnul consilier Vincze Lehel-Iuliu pentru
mandatul de pre edinte pentru următoarele 3 luni. Întrucât nu sunt alte propuneri,  se supune la votș
propunerea domnului consilier Covaci Cornel.
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           Se votează cu 13 voturi ”pentru”, iar domnul consilier Vincze Lehel-Iuliu este ales Pre edinteș
de edin ă pentru următoarele 3 luni, începând cu luna iunie.ș ț
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 58/21.06.2019.

           III.  Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  modificării  Organigramei  i  a  Statului  de  funcţii  al  aparatului  de  specialitate  alș
Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1603/03.06.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1604/03.06.2019 întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  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 Vincze Lehel-Iuliu supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 59/21.06.2019.
                                         
            IV.  Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea implementării proiectului ”ACHIZI IONARE INSTALA IE DE DEZINFEC IE IȚ Ț Ț Ș
DEZINSEC IE PENTRU COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț Ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1605/03.06.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1606/03.06.2019 întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  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 Vincze Lehel-Iuliu supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 60/21.06.2019        

           V.  Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare din data de 21 mai 2019.ș ț
           Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 21 mai 2019. Întrucât
nu  sunt  obiecţiuni,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  aprobarea  Procesului-verbal  al  şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 1458 din data de 21 mai 2019.      .
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Domnul preşedinte de şedinţă Vincze Lehel-Iuliu supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 61/21.06.2019        

           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. 57/21.06.2019 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, din data de 21 iunie 2019.
2. H.C.L. nr. 58/21.06.2019 privind alegerea Pre edintelui de edin ă.ș ș ț
3. H.C.L. nr. 59/21.06.2019 privind aprobarea modificării Organigramei i a Statului de funcţiiș
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
4.  H.C.L. nr. 60/21.06.2019 privind aprobarea implementării proiectului ”ACHIZI IONAREȚ
INSTALA IE  DE  DEZINFEC IE  I  DEZINSEC IE  PENTRU  COMUNA  TĂUTEU,Ț Ț Ș Ț
JUDE UL BIHOR”.Ț
5.  H.C.L. nr. 61/21.06.2019 privind Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 21 mai
2019.
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            VI. Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: DIVERSE.

             Domnul Primar pune în discu ie următoarele cereri ale cetă enilor:ț ț
 Cererea cu numărul de înregistrare 12/15.06.2019 depusă de doamna Colompar Stela, cu

domiciliul în localitatea Bogei, nr. 97/A, prin care solicită ”anularea” sumei de 800 lei datorată
pentru consumul de apă potabila la S.C. SPIC Tăuteu S.A., întrucât motivează că a avut defect
la re eaua de apă, iar în gospodărie sunt doar două persoane i nu are animale care să justificeț ș
consumul excesiv de apă. Domnul primar supune la vot aprobarea cererii, se votează cu 13
voturi  ”pentru”.  Cererea  doamnei  Colompar  Stela  va  direc ionată  către   S.C.  SPICț
Tăuteu S.C. – Adunaea Generală a Ac ionarilor, pentru solu ionare.ț ț

 Cererea cu numărul de înregistrare 13/20.06.2019 depusă de domnul Lăcătu  Costin,  ș cu

domiciliul  în  localitatea  Bogei,  nr. 66,  prin  care  solicită  sprijin  în  problema dezinsec iei  laț
domiciliu, din cauza invaziei de insecte. Domnul primar men ionează că au mai fost depuseț
peti ii în legătură cu această problemă, s-au luat măsurile necesare prin în tiin area institu iilorț ș ț ț
abilitate, s-a suportat de la bugetul local costul serviciilor de dezinsec ie la domiciliul petentuluiț
– conform Procesului-verbal  de  recep ie  a  lucrărilor  de  dezinsec ie  nr. 4707/20.03.2019.  Înț ț
concluzie, se consideră că, în momentul de fa ă, institu ia noastră a luat măsurile necesareț ț
pentru solu ionarea acestei problemeț .

 Cererea  cu  numărul  de  înregistrare  14/20.06.2019  depusă  de  domnul  Tolcer  Ioan,  cu

domiciliul  în  localitatea  Chiribi ,  nr.  218,  prin  are  rugămintea  de  a  se  pietrui  drumul  deș
aproximativ 250 ml – drum de acces la ferma pe care o de ine în localitatea Chiribi . Domnulț ș
primar  men ionează  că  lucrări  de amenajare/pietruire  la  drumurile  din comună (drumuri  deț
acces/drumuri agricole) sunt prevăzute a fi executate în cursul acestui an i propune domnilorș
consilieri  să  fie  inclus  i  acest  drum de  acces.ș  Domnul primar supune la  vot  aprobarea
cererii, se votează cu 13 voturi ”pentru”.

            Se constată că nu sunt alte probleme/cereri care să fie discutate în edin ă.ș ț
            În continuare, domnul primar dă citire unui  Raport de informare cu privire la stadiul
investi iilor în comuna Tăuteuț , care va fi anexat prezentului proces-verbal. 
            Domnul preşedinte de edin ă Vincze Lehel-Iuliuș 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 21 iunie 2019.

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 3 (trei) pagini, azi,
21 iunie 2019.

      PRE EDINTE DE EDIN Ă                                                      Ș Ș Ț CONTRASEMNEAZĂ
            CONSILIER LOCAL                                                                       SECRETAR 
              Vincze Lehel-Iuliu                                                                      Silaghi Adela Maria
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