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

Nr. 1458 din 29.07.2016
PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 29.07.2016, 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 13 consilieri care compun Consiliul
Local al comunei Tăuteu. Domnul consilier Colompar Adrian-Mihai este absent motivat.
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. 1393 din 21.07.2016 şi a Dispoziţiei nr. 167 din 20.07.2015, 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 şi doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu, iar din parte S.C.
Serviciul Public de Interes Comunal Tăuteu S.A. – domnul director Drimbău Călin-Miron.
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. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 19 mai 2016.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al comunei Tăuteu
din data de 24 iunie 2016.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Local al comunei Tăuteu, județul Bihor.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu pe anul
2016.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
6. Proiect de hotărâre privind constiutirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe
sociale, aprobarea regulamentului comisiei, stabilirea prețului chiriei și a criteriilor pentru
solutionarea cererilor de locuinte și repartizarea locuintelor sociale construite pentru
comunitatea de romi din localitatea Bogei.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții la S.C.
Serviciul Public de Interes Comunal Tăuteu S.A.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
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8. Proiect de hotărâre privind alegerea Consiliului de administrație al S.C. Serviciul Public de
Interes Comunal Tăuteu S.A.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
9. Diverse: depunerea jurământului de către domnul consilier Pop Viorel, solu ționarea unor
cereri ale cetățenilor și alte probleme curente.
Având în vedere urgenţa şi faptul că dezbaterea acestui proiect de hotărâre nu poate fi
amânată până la următoarea şedinţă de consiliu, domnul primar solicită introducerea pe ordinea de
zi a proiectului de hotărâre, după cum urmează:
- Proiect de hotărâre privind însușuirea Documentației tehnice cadastrale pentru imobilul
– teren situat la Nr. topo 908, 909 și 578/4 Tăuteu aparținând domeniului privat al
Comunei Tăuteu.
Preşedintele de şedinţă supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre
iniţiat de domnul primar.
Se votează cu 12 voturi ”pentru”. Proiectul de hotărâre este introdus pe ordinea de zi.
Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la ordinea de zi, domnul primar 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. 7/29.07.2016.
Având în vedere că domnul consilier Pop Viorel nu a fost prezent la ședin ța de
constituire a Consiliului Local al comunei Tăuteu, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local
următorul jurământ în limba română:
”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credin ță, tot ceea ce stă în
puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor comunei Tăuteu.
Așa să-mi ajute Dumnezeu!”
Potrivit alin. 2 al aceluiași articol, consilierii care refuză să depună jurământul sunt
considerați demisionați de drept.
Astfel cum s-a consemnat în procesul-verbal al ședin ței de constituire a consiliului
local, domnul consilier Pop Viorel, validat în lipsă, depune jurământul într-un cadrul solemn
și în conformitate cu cele menționate mai sus.
II. Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi: aprobarea procesului-verbal al
şedinţei extraordinare din data de 19 mai 2016.
Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 19 mai 2016.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare din data de 19 mai 2016.
Se votează cu 12 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 8/29.07.2016.
III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: aprobarea procesului-verbal al
şedinţei de constituire a Consiliului Local al comunei Tăuteu din data de 24 iunie 2016.
Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al
comunei Tăuteu din data de 24 iunie 2016. Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă
supune la vot aprobarea procesului-verbal al şedinţei de constituire din data de 24 iunie 2016.
Se votează cu 12 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 9/29.07.2016.
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IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Tăuteu.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1222/29.06.2016 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de
specialitate nr. 1223/29.06.2016 întocmit de Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, precum şi de Raportul de avizare ale comisiei de specialitate pentru
învățământ, sănătate, familie, juridică și disciplină din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
Se dă citire Regulamenului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Tăuteu. Nu
sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă Covaci Cornel supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 12 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 10/29.07.2016.
V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: aprobarea rectificării bugetului
local al comunei Tăuteu pe anul 2016.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1224/29.06.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 1225/29.06.2016
întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
precum şi de Raportul de avizare ale 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.
Domnul preşedinte de şedinţă Covaci Cornel supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 12 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 11/29.07.2016.
VI. Se trece la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi: modificarea Organigramei și a
Statului de funcții al 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. 1226/29.06.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 1227/29.06.2016
întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
precum şi de Raportul de avizare ale Comisiei de specialitate pentru învă țământ, sănătate, familie,
juridică și disciplină din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu. Domnul primar motivează că
înființarea celor 3 posturi contractuale de muncitor calificat – cu atribuții de paznici, în cadrul
Compartimentului Gospodărire Comunală și Transport este prioritară pentru a asigura paza
bunurilor publice și ale cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale impuse de Legea nr.
330/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata și îi
asigură pe domnii consilieri că salarizarea acestor posturi se încadrează în prevederile bugetare pe
anul 2016. Domnul consilier Pop Viorel este de părere că ar fi mai eficient un sistem video de
supraveghere. Domnul primar spune că este obligat prin lege să asigure paza obiectivelor, a
cetățenilor și a bunurilor acestora.
Nu mai sunt alte obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă Covaci Cornel supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 12 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 12/29.07.2016.
VII. Se trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi: constiutirea Comisiei de analiză
a solicitărilor de locuințe sociale, aprobarea regulamentului comisiei, stabilirea prețului chiriei
și a criteriilor pentru soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuin țelor sociale
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. 1228/29.06.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 1229/29.06.2016
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întocmit de Compartimentul Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
precum şi de Raportul de avizare ale Comisiei de specialitate pentru muncă și protec ție socială,
protecție copii, tineret și sport, activități social-culturale din cadrul Consiliului Local al Comunei
Tăuteu.
Domnul președinte de ședință invită consilierii să facă propuneri pentru constituirea
Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale:
- Dl. consilier Covaci Cornel îl propune pe dl. consilier Pui Gavril – propunerea este
votată în unanimitate, cu 12 voturi ”pentru”.
- Dl. viceprimar Brindea Cornel îl propune pe dl. consilier Scurt Cozmin-Mihai –
propunerea este votată în unanimitate, cu 12 voturi ”pentru”.
- Dl. consilier Covaci Cornel îl propune pe dl. primar Vincze Nandor-Ștefan –
propunerea este votată în unanimitate, cu 12 voturi ”pentru”.
- Dl. consilier Pui Gavril îl propune pe dl. consilier Colompar Adrian-Mihai –
propunerea este votată în unanimitate, cu 12 voturi ”pentru”.
- Dl consilier Varga Vasile-Sandu îl propune pe dl. consilier Colompar Alexandru –
propunerea este votată în unanimitate, cu 12 voturi ”pentru”.
- D. consilier Drimbo Zoltan îl propune pe dl. director Șanta Cucura Cosmin (S.G. nr. 2
Bogei) – propunerea este votată în unanimitate, cu 12 voturi ”pentru”.
- Dl consilier Covaci Cornel propune pe dna. consilier asistent social Farcaș IoanaCrina (Compartiment Asistență Socială) – propunerea este votată în unanimitate, cu 12
voturi ”pentru”.
În urma propunerilor pentru constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuin țe
sociale și care au fost votate în unanimitate, componența acesteia este următoarea:
1. Dl. primar Vincze Nandor-Ștefan
2. Dna. consilier asistent social Farcaș Ioana-Crina
3. Dl. director Șanta Cucura Cosmin
4. Dl. consilier Colompar Adrian Mihai
5. Dl. Colompar Alexandru
6. Dl. consilier Pui Gavril
7. Dl. consilier Scurt Cozmin-Mihai
Comisia de analiză a solicitărilor de locuin țe sociale î și va desfă șura activitatea în
conformitate cu regulamentul aprobat. Membrii comisiei își vor alege un președinte și un secretar.
Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă Covaci Cornel supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 12 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 13/29.07.2016.
VIII. Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi: modificarea Organigramei și a
Statului de funcții la S.C. Serviciul Public de Interes Comunal Tăuteu S.A.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1230/29.06.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 1231/29.06.2016
întocmit de Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de
Raportul de avizare ale Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate, familie, juridică și
disciplină din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu. Domnul consilier Pop Viorel nu este de
acord cu modificările aduse organigramei la S.C. SPIC Tăuteu S.A. prin proiectul de hotărâre,
motivând că se justifică înființarea postului de muncitor calificat – maistru.
Întrucât nu mai sunt alte obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre, domnul preşedinte de
şedinţă Covaci Cornel supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 11 voturi ”pentru” și un 1 ”abținere”. Domnul consilier Pop Viorel se
abține de la vot.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 14/29.07.2016.
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IX. Se trece la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi: alegerea Consiliului de
administrație al S.C. Serviciul Public de Interes Comunal Tăuteu S.A.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1233/29.06.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 1234/29.06.2016
întocmit de Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de
Raportul de avizare ale Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate, familie, juridică și
disciplină din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu. Domnul primar face mențiunea că în
urma modificărilor la oganigramă, numărul membrilor în Consiliul de Administra ție al S.C. SPIC
Tăuteu S.A. s-a redus de 5 membri la 3 membri. De asemenea, domnul director Drimbău Călin
Miron face mențiunea că, potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a func țiilor publice şi în mediul
de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, din
Consiliul de Administrație al S.C. SPIC Tăuteu S.A. nu pot face parte consilierii locali.
Se fac propuneri pentru componența Consiliului de Administrație:
- Dl. consilier Varga Vasile-Sandu îl propune pe dl. director Drimbău Călin-Miron –
președinte. Propunerea este votată în unanimitate, cu 12 voturi ”pentru”.
- Dl. consilier Bradacs Zsolt o propune pe dna. director Rimay Annamaria – S.G. nr. 1
Tăuteu – membru. Propunerea este votată în unanimitate, cu 12 voturi ”pentru”.
- Dl. consilier Pop Viorel îl propune pe dl. director Șanta Cucura Cosmin – S.G. nr. 2
Bogei – membru. Propunerea este votată în unanimitate, cu 12 voturi ”pentru”.
Astfel, Consiliul de Administrație al S.C. SPIC Tăuteu S.A. s-a votat în următoarea
componență:
Președinte: Drimbău Călin-Miron, C.I. seria XH, nr. 340632, CNP 1720929052853
Membri: Rimay Annamaria-Katalin, C.I. seria XH, nr. 977261, CNP 2781226052851
Șanta Cucura Ghe. Cosmin, C.I. seria XH, nr. 908338, CNP 181002054753
De asemenea, dl. director Drimbău Călin-Miron face propunerea să se păstreze componen ța
Comisiei de cenzori, după cum urmează:
- Coznici Alexandru, C.I. seria XH, nr. 829449, CNP 1520921052859
- Medan Nicoleta, C.I. seria XH, nr. 776476, CNP 2721215052854
- Corneanu Borbala C.I. seria XH, nr. 280765, CNP 2691209052850
- Supleanți: Cozma Gabriela Florentina C.I. seria XH, nr. 683198, CNP 2710126052868
Propunerea este votată în unanimitate, cu 12 voturi ”pentru”.
Întrucât nu mai sunt alte dezbateri și nici obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre,
domnul preşedinte de şedinţă Covaci Cornel supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 12 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 15/29.07.2016.
X. Se trece la dezbaterea punctului 9 introdus pe ordinea de zi: însușuirea Documentației
tehnice cadastrale pentru imobilul – teren situat la Nr. topo 908, 909 și 578/4 Tăuteu
aparținând domeniului privat al Comunei Tăuteu.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1448/28.07.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 1449/28.07.2016
întocmit de Compartimentul Agricol și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
precum şi de Raportul de avizare ale 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.
Domnul preşedinte de şedinţă Covaci Cornel supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 12 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 16/29.07.2016.
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XI. Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
Domnul consilier Pui Gavril aduce în discuție cererea pe care a depus-o în luna decembrie
prin care solicită acordarea a 2 ha de teren agricol în arendă. Domnul primar spune că i se va acorda
teren în arendă, în măsura în care acest lucru este posibil și în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
Se constată că nu sunt alte cereri/solicitări urgente ale cetățenilor care să fie discutate în
ședință.
Domnul preşedinte de ședin ță 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 29 iulie 2016.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 6 (șase) pagini,
azi, 29 iulie 2016.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Covaci Cornel

SECRETAR
Silaghi Adela Maria
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