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

Nr. 1894 din 29.09.2016

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 29.09.2016, 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 viceprimar Brindea Cornel – consilier local, este absent motivat,
aflându-se în concediu legal de odihnă.
            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. 1837 din 23.09.2016 şi a Dispoziţiei nr. 222 din 23.09.2016, 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 sunt publice.
           La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze
Nandor- tefan şi doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu.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 Tăuteu.ț

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 30
august 2016.
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  tarifelor  prevăzute  în  Contractul  de
concesiune  nr.  1082  din  18.08.2014  privind  delegarea  gestiunii  serviciului  public  de
salubrizare al comunei Tăuteu, jude ul Bihor. ț
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază al comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect  de hotărâre privind aprobarea metodologiei  de calcul  i  a  pre urilor  de referin ă aș ț ț
masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică al UA.T. comuna
Tăuteu. 
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea analizei împotriva incendiilor pe Semestrul I 2016.
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

7. 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 supune la vot aprobarea
proiectului de hotărâre a ordinii de zi.
            Se votează cu 12 voturi ”pentru”.
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            Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 22/29.09.2016.
                        
           II.  Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi: alegerea pre edintelui de edin ă.ș ș ț
            Domnul primar aduce la cuno tin ă consilierilor că expriră manadatul de pre edinte alș ț ș
domnului Covaci Cornel ales prin H.C.L. nr. 4/24 iunie 2016.
            Domnul consilier Varga Vasile-Sandu îl propune pe domnul consilier Pui Gavril pentru
mandatul de pre edinte pentru următoarele 3 luni. Întrucât nu sunt alte propuneri, se supune la votș
propunerea domnului consilier Peto Gavril.
           Se votează cu 12 voturi ”pentru”, iar domnul consilier Pui Gavril este aleas pre edinte deș
edin ă pentru următoarele 3 luni.ș ț

           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 23/29.09.2016.
           Domnule pre edinte de edin ă Puui Gavril preia conducerea lucrărilor edin ei ordinare.ș ș ț ș ț

           III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare din data de 30 august 2016.
           Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 august 2016.
Întrucât  nu  sunt  obiecţiuni,  preşedintele  de  şedinţă  supune la  vot  aprobarea  procesului-verbal  al
şedinţei ordinare din data de 30 august 2016.                      
           Domnul preşedinte de şedinţă Pui Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 12 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 24/29.09.2016.

           IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: aprobarea modificării tarifelor
pentru serviciul de colectare, transport i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comuneiș ș
Tăuteu, jude ul Bihor.ț
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1690/01.09.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 1691/01.09.2016 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. 
           Domnii consilieri sunt nemul umi i de modalitatea în care sunt colectate de eurile menajere deț ț ș
la cetă enii comunei Tăuteu. ț
           Domnul primar este de aceea i părere, spunând că a primit numeroase sesizări din parteaș
cetă enilor care sunt nemul umi i de calitatea serviciului prestat de către operatorul economic.ț ț ț
           Domnul consilier Covaci Cornel propune în tiin area operatorului economic pentru a- iș ț ș
desemna  un  reprezentant  în  următoarea  edin ă  de  consiliul,  în  vederea  aducerii  la  cuno tin ă  aș ț ș ț
problemelor cu care se confruntă cetă eni i pentru a remedia situa ia. Domnul primar este de acordț ș ț
cu propunerea făcută i men ionează că va lua măsurile necesare pentru ca operatorul economic să fieș ț
în tiin at cu privire la aceste probleme pentru următoarea edin ă de consiliu.ș ț ș ț
           Nu mai sunt alte obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.           ț
           Domnul  preşedinte de şedinţă Pui Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 12 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 25/29.09.2016.

           V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: aprobarea Planului de pază al
comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1692/01.09.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 1693/01.09.2016 întocmit
de Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de Raportul
de avizare al Comisiei de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină i alț ș ș
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Comisiei de specialitate pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, activită iț
social-culturale din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu. 
           De asemenea, domnul primar aduce la cuno tin ă domnilor consilieri că, după angajarea prinș ț
concurs a celor trei agen i de pază, care patrulează pe raza comunei, a scăzut numărul faptelor deț
contraven ie pe raza comunei Tăuteu.ț
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.        ț
           Domnul  preşedinte de şedinţă Pui Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 12 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 26/29.09.2016.

            VI. Se trece la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi: aprobarea metodologiei de calcul
i a pre urilor de referin ă a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietateș ț ț

publică al UA.T. comuna Tăuteu, jude ul Bihorț .
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1694/09.09.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 1695/09.09.2016 întocmit
de Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de Raportul
de avizare 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
           Domnul  preşedinte de şedinţă Pui Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 12 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 27/29.09.2016.
    
            VII. Se trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi: aprobarea Analizei apărării
împotriva incendiilor pe Semestrul I 2016.
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1696/01.09.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 1697/01.09.2016 întocmit
de dl. Ghiurău Rafael, inspector SU din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de
Raportul de avizare al  Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, al Comisiei de specialitate pentru
învă ământ,  sănătate,  familie,  juridică i  disciplină i  al  Comisiei  de specialitate  pentru muncă şiț ș ș
protecţie  socială,  protecţie  copii,  tineret  şi  sport,  activită i  social-culturale  din  cadrul  Consiliuluiț
Local al Comunei Tăuteu. 
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.        ț
           Domnul  preşedinte de şedinţă Pui Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 12 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 28/29.09.2016.
   
            VIII. Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: DIVERSE. 
            Domnul primar Vincze Nandor- tefanȘ  pune în discu ie ț cererea cu numărul de înregistrare
1962/20.09.2016 a doamnei Cu itar Rodicaț  din localitatea Chiribi ,  nr. 29, cmuna Tăuteu, jude ulș ț
Bihor, cu  privire  la  acordarea  unui  ajutor  de  înmormântare  pentru  cumnatul  său  –  Cu iar  Radu,ț
decedat la data de 11.09.2016. În cerere se motivează că toate cheltuielile de înmormântarea au fost
suportate de către ea, deoarece defunctul nu a realizat niciun venit. Anexeză la cerere copie certifcat
de deces i factura pentru cheltuielile de înmormântare în sumă de 1174 lei.ș
            Domnul consilier Pui Gavril – ar trebui să se stabilească gradul de rudenie până la care se
poate acorda ajutor de înmormântarea.
            Domnul consilier Pop Viorel – cu siguran ă defunctul are bunuri pe numele său, care pot săț
fie valorificate, iar în acest contecxt cererea doamnei Cu iat Rodica este nejustificată.ț
            Domnul consilier Covaci Cornel – ajutor de înmormântare se acordă numai beneficiarilor de
venit minim garantat.
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            Domnul pre edinte de edin ă Pui Gavril supune la vot aprobarea cererii doamneiș ș ț
Cu itar Rodica, care se respinge cu 12 voturi ”împotrivă”ț .
            Domnul primar pune în discu ie  ț cererea cu numărul de înregistrare 1621/21.07.2016 a
domnului  Fanea  Marinel-Iulian,  cu  domiciliul  în  localitatea  Ciutelec,  nr. 82,  comuna  Tăuteu,  cu
privire la aprobarea cumpărării unui teren situat lângă casa de locuit  
            Domnul primar propune ca solicitantul să suporte cheltuielile de dezmembrare, pentru ca
terenul  să  fie  vândut  în  condi ii  legale  i  la  pre ul  la  care  s-au  vândut  i  celelalte  terenuri  dinț ș ț ș
localitatea Ciutelec prin licita ie.    ț
            Domnul pre edinte de edin ă Pui Gavril supune la vot aprobarea cererii domnuluiș ș ț
Fanea Marinel-Iulian, care se votează cu 12 voturi ”pentru”, sub condi ia suportării de cătreț
solicitant a cheltuielilor de dezmembrare.      
            Domnul consilier Varga Vasile Sandu  este interesat de situa ia executării lucrărilor deț
reabilitare interioară (grupuri sanitare) la coala primară din localitatea Poiana.Ș
            Domnul primar –  au fost depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale i Administra ieiș ț
Publice  documenta ia  pentru  ob inerea  finan ării  investi iilor  în  vederea  ob inerii  autoriza iilor  laț ț ț ț ț ț
unită ile colare de învă ământ preuniversitar – coala Gimnazială nr. 2 Bogei, coala Primară nr. 1ț ș ț Ș Ș
Poiana, Grădini a cu program Normal nr. 3 Poiana i Grădini ă cu Program Normal nr. 2 Chiribiț ș ț ș. 
            Domnul consilier Covaci Cornel aduce la cuno tin ă domnului primarș ț  problemasentin elorț
judecătore ti pentru persoanele asistate la Centru de Îngrijire i Asisten ă Ciuteleș ș ț c, unde ocupă func iaț
de director, solicitând să se desemneze o persoană din cadrul primăriei care va face parte din Comisia
de  inventariere  i  administrare  a  bunurilor  pentru  persoanele  care  au  fost  puse  sub  interdic ieș ț
judecătorească.  Domnul primar – va fi desemnată doamna secretar Silaghi Adela Maria i se vaș
emite dispozi ie în acest sens.     ț
            Domnul consilier Varga Vasile Sandu aduce în discu ie situa ia podului peste râul Bistra dinț ț
localitatea  Poiana.  Domnul  primar  –  se  vor  face  lucrări  de  consolidare  a  podului;  cu  aceea iș
problemă nenconfruntăm i la podul din localitatea Tăuteu, motiv pentru care suntem în căutare deș
fonduri pentru reabilitarea celor două poduri.
            Domnul consilier Pui Gavril, în calitate de membru în Comisia de analiză a solicitărilor de
locuin e sociale din localitatea Bogei, este interesat de situa ia caselor sociale i când vor fi date înț ț ș
folosin ă beneficiarilor.ț
             Domnul primar  – aduce la cuno tin ă domnilor consilieri că locuin ele vor fi date înș ț ț
folosin ă numai după remedierea problemelor apărute la finisajele interioare, motiv pentru care, înț
baza garan iei de bună execu ie, se va în tiin a constructorul care are obliga ia de a executa lucrărileț ț ș ț ț
de repara ie. ț
            Se constată că nu sunt alte cereri/solicitări ale cetă enilor sau alte probleme care să fieț
discutate în edin ă.ș ț
            Domnul preşedinte de edin ă Pui Gavril ș 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 29 septembrie 2016.

           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 4 (patru) pagini,
azi, 29 septembrie 2016.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          SECRETAR 
                         Pui Gavril                                                                    Silaghi Adela Maria
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