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

Nr. 1644 din 31.07.2018

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 31 iulie 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 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.
1582  din  23.07.2018 şi  a  Dispoziţiei  Primarului  nr.  84  din  23  iulie  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 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, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu i doamna Curtean Florina, efȘ ș ș
Serviciu Financiar Contabil.
         
           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 şedinţei ordinare din data de 29 iunie
2018.

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteuț

pe trimestrul II - anul 2018.
             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localită ii Ciutelec,ț
comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  în  proprietatea  privată  aț
comunei Tăuteu, precum i atribuirea de număr cadastral acestui imobil.ș

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. APA CANAL NORD

VEST S.A.
             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

5. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș
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          De asemenea, având în vedere urgenţa şi 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 de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului local al Comunei Tăuteu pe anul
2018.
- ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Actului  constitutiv  actualizat  al  S.C.  SERVICIUL
PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. 

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

            Se analizează documentele aferente proiectelor de hotărâre – Expunere de motive i Raport deș
specialitate. Nu sunt obiec iuni cu privire la acestea. Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi aț
celor două proiecte de hotărâre iniţiate de domnul primar. 
            Se votează cu 13 voturi ”pentru”. Proiectele de hotărâre sunt introduse pe Ordinea de zi.

            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. 46/31.07.2018.
                   
           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 29 iunie 2018.
           Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 iunie 2018.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 1426 din data de 29 iunie 2018.      .
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           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. 47/31.07.2018.

           III. Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul II - anul 2018.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1439/02.07.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1440/02.07.2018 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil în aparatul deș
specialitate al primarului, precum şi de Avizul favorabil al Comisiie de specialitate pentru agricultură,
activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din
cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           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. 48/31.07.2018.

            IV. Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localită ii Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ulț ț
Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum iș
atribuirea de număr cadastral acestui imobil.
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           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1442/02.07.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1443/02.07.2018 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil în aparatul deș
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
           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. 49/31.07.2018

           V. Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. APA CANAL NORD VEST S.A..
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1585/23.07.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1586/23.07.2018 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil în aparatul deș
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 obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           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. 50/31.07.2018

           VI. Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu pe anul 2018.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1590/23.07.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1625/26.07.2018 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil în aparatul deș
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 obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           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. 51/31.07.2018

           VII. Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Actului constitutiv actualizat 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. 1587/24.07.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1588/24.07.2018 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil în aparatul deș
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 obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
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           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. 52/31.07.2018

           VI. Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
            Domnul primar pune în discu ie următoarele cereri ale cetă enilor:ț ț

 Cererea cu numărul  de  înregistrare  22/22.06.2018 depusă  de  domnul  Bozga Octavian,  cu

domiciliul în localitatea Chiribi , nr. 209, prin care solicită un ajutor pentru pagubele produse înș
urma incendiului din data de 16.05.2018. Petentul a anexat Procesul-verbal de interven ie nr.ț
19/16.05.2018. Se supune la vot propunerea domnului primar de acordare a unui ajutor material,
astfel  cum s-a  acordat  în  alte  cazuri  de  incendiu,  cu  întocmirea  documenta iei  aferente.  ț Se
votează cu 13 voturi ”pentru”. 

  Cererea cu numărul de înregistrare 23/27.06.2018 depusă de domnul Drimbău Florin Ionu ,ț

cu domiciliul în localitatea Chiribi , nr. 104, prin care solicită cumpărarea unui teren arabil înș
suprafa ă de aproximativ 5500 mp.ț

 Cererea cu numărul de înregistrare 24/13.07.2018 depusă de doamna Ecsedi Andrea-Maria, cu

domiciliul în localitatea  Chiribi ,  nr. 44, prin care solicită cumpărarea unui teren intravilanș
situat în localitatea Chiribi .ș
Pentru aceste două cereri, domnul primar propune identificarea de către topograf a ternurilor
i întocmirea documenta iei (evaluare i licita ie) în vederea vânzării terenurilor.ș ț ș ț

           De asemenea, domnul primar aduce la cuno tina consilierilor faptul că, lucrările care se executăș
cu buldoexcavatorul pentru decolmatarea an urilor i a pode elor, necesită un consum suplimentar deș ț ș ț
carburant,  care trebuie justificat  în actele  contabile;  în multe cazuri,  aceste lucrări  se fac direct pe
proprietatea privată a cetă enilor, astfel că, s-a primit acordul domnului Ferche Ioan-Marcel de a efectuaț
un dig de protec ie pentru a preîntâmpina eventuale inunda ii în zona respectivă – ie irea din localitateaț ț ș
Bogei. Drept urmare, domnul primar solicită acordul consilierilor cu privire la executarea unor
astfel de lucrări care se vor executa pe proprietatea privată a cetă enilor (cu acordul acestora).ț
Doamna pre edinte de edin ă supune la vot propunerea domnuului primar. Nu sunt obiec iuniș ș ț ț
cu privire la această propunere, întrucât lucărările sunt în interesul comunită ii. Se votează cu 13ț
voturi ”pentru”.
           Se constată că nu sunt cereri/solicitări ale cetă enilor sau alte probleme care să fie discutate înț
edin ă.ș ț

            Doamna preşedinte de edin ă Solyom Iudit anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe ordineaș ț
de zi,  mulţumeşte alături de primarul comunei Tăuteu celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei
ordinare din data de 31 iulie 2018.
            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 4 (patru) pagini,
azi, 31 iulie 2018.

      PRE EDINTE DE EDIN Ă                                                      Ș Ș Ț CONTRASEMNEAZĂ
            CONSILIER LOCAL                                                                       SECRETAR 
                   Solyom Iudit                                                                         Silaghi Adela Maria
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