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Nr. 1613 din 31.07.2017
PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 31 iulie 2017, în şedinţa ordinar a Consiliului Local al
comunei T uteu, 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
fiind legal constituită.
Şedinţa a fost convocată de domnul primar Vincze Nandor- tefan pe baza convoc rii scrise
nr. 1524 din 25.07.2017 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 179 din 25.07.2017, 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 i ordinea de zi propusă
a se discuta, conform prevederilor legale.
Lucr rile şedinţei sunt publice.
La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze
Nandor- tefan, doamna ef 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 edinței ordinare din data de 14
iunie 2017
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu pe anul
2017.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei
Tăuteu pe trimestrul II – anul 2017.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici i
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu,
precum i a salariului de bază al secretarului comunei Tăuteu
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare i
funcționare a Consiliului Local al comunei Tăuteu, județul Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare,
transport i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, județul Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii Programului anual de achiziții publice al
comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2017.
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- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe Semestrul I
2017 i a Planului de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe Semestrul II 2017.
9. Diverse: soluționarea unor cereri ale cetățenilor i alte probleme curente.
Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la ordinea de zi, domnul primar Vincze Nandor- tefan
supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre a ordinii de zi.
Se voteaz cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 56/31.07.2017.
II. Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind
aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 14 iunie 2017.
Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 martie 2017.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare cu numărul de înregistrare 1300 din data de 14 iunie 2017.
Domnul preşedinte de şedinţă Scurt Cozmin Mihai supune la vot proiectul de hotărâre.
Se voteaz cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 57/31.07.2017.
III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind
aprobarea rectific rii bugetului local al comunei T uteu pe anul 2017.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1374/30.06.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de
specialitate nr. 1375/30.06.2017 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum şi de Avizul favorabil 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 Scurt Cozmin Mihai supune la vot proiectul de hotărâre.
Se voteaz cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 58/31.07.2017.
IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind
aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei T uteu pe trimestrul II - anul
2017.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1539/21.07.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de
specialitate nr. 1540/21.07.2017 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 Scurt Cozmin Mihai supune la vot proiectul de hotărâre.
Se voteaz cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 59/31.07.2017.
V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind
aprobarea salariilor de baz pentru func ionarii publici i personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei T uteu, jude ul Bihor, precum i a salariului
de baz al secretarului comunei T uteu.
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Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1376/30.06.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de
specialitate nr. 1377/30.06.2017, precum şi de Avizul favorbil comun al Comisiilor de specialitate
pentru învățământ, sănătate, familie, juridică i disciplină i al Comisiei de specialitate pentru muncă
din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedimță Scurt Cozmin Mihai supune la vot proiectul de hotărâre.
Se voteaz cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 60/31.07.2017.
VI. Se trece la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind
aprobarea modific rii Regulamentului de organozare i func ionare a Consiliului Local
comunei T uteu, jude ul Bihor.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1378/30.06.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 1379/30.06.2017
întocmit de d-na Curtean Florin, ef Serviciu Financiar Contabil în 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.
Domnul preşedinte de şedinţă Scurt Cozmin Mihai supune la vot proiectul de hotărâre.
Se voteaz cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 61/31.07.2017.
VII. Se trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind
aprobarea modific rii tarifelor pentru serviciul de colectare, transport i depozitare a
de eurilor menajere de pe raza comunei T uteu, jude ul Bihor.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1497/17.07.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 1541/21.07.2017
întocmit de d-na Curtean Florin, ef Serviciu Financiar Contabil în 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.
Domnul preşedinte de şedinţă Scurt Cozmin Mihai supune la vot proiectul de hotărâre.
Se voteaz cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 62/31.07.2017.
VIII. Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind
aprobarea revizuirii Programului anual de achizi ii publice al comunei T uteu, jude ul Bihor,
pe anul 2017.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1380/30.06.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 1381/30.06.2017
întocmit de d-na Curtean Florin, ef Serviciu Financiar Contabil în 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.
Domnul preşedinte de şedinţă Scurt Cozmin Mihai supune la vot proiectul de hotărâre.
Se voteaz cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 63/31.07.2017.
IX. Se trece la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind
aprobarea Analizei ap r rii împotriva incendiilor pe Semestrul I 2017 i a Planului de m suri
în domeniul ap r rii împotriva incendiilor pe Semestrul II 2017.
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Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1382/30.06.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 1383/30.06.2017
întocmit de cadrul tehnic – dl. inspector Ghiurău Rafael, 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.
Domnul preşedinte de şedinţă Scurt Cozmin Mihai supune la vot proiectul de hotărâre.
Se voteaz cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 64/31.07.2017.
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
Domnul consilier Colompar Adrian Mihai pune problema înființării postului de mediator
colar, motivând că rata abandonului colar în comuntatea de romi din localitatea Bogei este în
cre tere în ultimii ani.
În acest context, domnul consilier Pop Viorel propune, pentru următoarea edință de
consiliu:
a. Compartimentul Asistență Socială să prezinte, în edință, o analiză completă a obiectivelor
i rezultatelor în ceea ce prive te domeniul asistenței sociale, în funcție de atribuțiile pe
care le au cele trei angajate:
- Dna. Farca Ioana Crina, consilier asistent social
- Dna. Colompar Stela, expert romi
- Dna. Colompar Nicoleta, mediator sanitar
b. Să fie prezentate fi ele postului pentru fiecare dintre cele trei angajate din cadrul
Compartimentului Asistență Socială.
c. Doamnele sus menționate să fie invitate în următoarea edință de consiliu i să prezinte un
Raport de activitate scris, urmând ca această măsură să fie întreprinsă o dată la două luni.
d. Să fie invitat în edința următoare, domnul anta Cucura Cosmin – director la coala
Gimnazială nr. 2 Bogei, pentru a prezenta situația abandonului colar în cauză.
Domnul consilier Bradacs Zsolt propune, în acest sens, să fie elaborat un proiect de
hotărâre prin care să fie suspendat dreptul la plata ajutorului social pentru beneficiarii care nu î i
trimit copiii la coală.
De asemenea, domnul primar Vincze Nandor- tefan menționează că pentru înființarea
unui post de mediator colar este necesară o recomandare/propunere din partea Inspectoratului
colar Județean Bihor, i acest lucru nu se poate face decât prin hotărâre de consiliu, prin
modificarea Organigramei i a Statului de funcții
În continuare, domnul primar Vincze Nandor- tefan aduce în discuție următoarele cereri:
 Cererea cu num rul de înregistrare 1485/29.06.2017 depusă de domnul Varga Florin, prin
care se solicită loc de casă.
 Cererea cu num rul de înregistrare 1486/29.06.2017 depusă de domnul Colompar DorinAfin, prin care se solicită loc de casă.
 Cererea cu num rul de înregistrare 1724/24.07.2017 depusă de domnul Varga Pavel
Călin, prin care se solicită loc de casă pentru fiul său.
 Cererea cu num rul de înregistrare 1731/25.07.2017 depusă de domnul Mândruț Loredana
Mariana, prin care se solicită loc de casă.
Legat de cele patru solicitări cu privire la atribuirea unui teren pentru construirea unei case,
domnul primar propune identificarea în teren a situației i efectuarea unei anchete sociale pentru
fiecare solicitant, urmând să se decidă ulterior modalitatea de acordare a terenului, conform legii.
Domnul consilier Pop Viorel, legat de solicitările de mai sus cu privire la locuri de casă,
propune să se vândă prin licitație publică aceste terenuri (în situația în care comuna Tăuteu mai
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dispune de astefel de terenuri), iar pentru solicitanții care au într-adevăr o situație socială i
financiară mai grea, să se găsească o modalitate de a-i ajuta în acest sens.
Domnul primar Vincze Nandor- tefan pune în discuție adresa cu num rul de înregistrare
1576/27.07.2017 depusă de S.C. INTER PERNE S.R.L., cu sediul în comuna Dumbrăveni, nr. 989,
județul Suceava, prin care se solicită aprobarea desfă urării activității de prestări servicii ambulant
pe raza comunei Tăuteu – servicii de curățare a pernelor din pene – i se solicită închirierea a 5 mp
pentru amplasarea unei rulote. În acest context, domnul primar propune să fie asigurat un spațiu în
fiecare localitate aparținătoare a comunei, cu plata taxei chiriei conform taxelor stabilite prin
hotărârea de aprobare a taxelor i impozitelor pe anul 2017. Domnul preşedinte de şedinţă Scurt
Cozmin Mihai supune la vot propunerea, se votează cu 13 voturi ”pentru”.
De asemenea, domnul primar Vincze Nandor- tefan aduce în discuție cererea cu num rul
de înregistrare 1350/12.06.2017, depus de doamna Brindea Iuliana, care, în calitate de văduvă
veteran de război, solicită despăgubiri în baza Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum
şi unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, i îi roagă pe domnii consilieri să
popularizeze în comună acest aspect i să-i îndrume pe eventualii beneficiari la întocmirea cererii i
a documentelor justificative, urmând ca acestea să fie trimise la Instituția Prefectului Județului Bihor
pentru acordarea despăgubirilor de la bugetul de stat.
Se constată că nu sunt cereri/solicitări ale cetățenilor sau alte probleme care să fie discutate în
edință.
Domnul preşedinte de edință 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 iulie 2017.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 4 (patru)
pagini, azi, 31 iulie 2017.

PRE EDINTE DE EDIN
CONSILIER
Scurt Cozmin Mihai

CONTRASEMNEAZ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria
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