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

Nr. 2250 din 31.07.2019
PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 31 iulie 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. 137 alin 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la prezenţa majoritaţii consilierilor locali în
functie, sedinţa fiind legal constituită.
Şedinţa a fost convocată de secretarul general al comunei Tăuteu pe baza Convocării scrise nr.
2159 din 23.07.2019 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 77 din 23 iulie 2019, în conformitate cu
prevederile art. 133 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 134 alin. 1 lit. a și alin. 2 din Ordonan ța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum și Ordinea de zi propusă a
se discuta, conform prevederilor art. 134 alin. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
Lucrările şedinţei ordinare sunt publice, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. 1 și
alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ..
La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze
Nandor-Ștefan și doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu.
I. Domnul primar Vincze Nandor-Ştefan prezintă Ordinea de zi a şedinţei ordinare, după cum
urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Tăuteu
pe trimestrul I - anul 2019.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe Semestrul I –
anul 2019 și a Planului de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza comunei
Tăuteu, județul Bihor, pe Semestrul II – anul 2019.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Raport de evaluare – construcții și terenuri
domeniul public Unitatea Administrativ Teritorială comuna Tăuteu.
- Inițiator: Primrul comunei Tăuteu
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu, județul Bihor.
- Inițiator: Primarul comnei Tăuteu
6. Diverse: soluționarea unor cereri ale cetățenilor și alte probleme curente.
În temeiul prevederilor art. 135 alin. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, domnul Primar propune suplimentarea Ordinii de zi cu următoarele
proiecte de hotărâre:
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 21 iulie
2019.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
- Observație: proiectul de hotărâre a fost omis de pe Ordinea de zi.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, convocată de
îndată în data de 18 iulie 2019.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu, pe anul
2019.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
- Observație: urgența impune adoptarea acestei hotărâri.
Nu sunt obiecțiuni cu privire la suplimentarea Ordinii de zi. Domnul Primar supune la vot
suplimentarea Ordinii de zi cu cele două proiecte de hotărâre, se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la Ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 135 alin.
7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , domnul primar
Vincze Nandor-Ștefan 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. 65/31.07.2019.
II. Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul II - anul 2019.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 1914/08.07.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1919/09.07.2019 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din aparatul 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 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. 66/31.07.2019.
III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe Semestrul I – anul 2019 și a Planului de
măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude țul Bihor, pe
Semestrul II – anul 2019.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 1915/08.07.2018 al Primarului Comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1920/09.07.2019 al inspectorului protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Tăuteu, 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 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. 67/31.07.2019.
IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
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Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 1916/08.07.2019 a Primarului comunei Tăuteu și Raportul de specialitate nr.
1921/09.07.2019 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
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. 68/31.07.2019
V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Raportului de evaluare – construcții și terenuri aparținând domeniului public al
unității administrativ-teritoriale comuna Tăuteu, județul Bihor.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 1917/08.07.2019 a Primarului comunei Tăuteu și Raportul de specialitate nr.
1922/09.07.2019 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
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. 69/31.07.2019
VI. Se trece la dezbaterea punctului 5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al
Comunei Tăuteu, județul Bihor.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
1922/02.07.2019 a primarului comunei Tăuteu, precum și Raportul de specialitate nr. 1923/02.07.2017
al Compartimentului Juridic 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
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. 70/31.07.2019
VII. Se trece la dezbaterea punctului 6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data
de 21 iunie 2019.
Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 21 iunie 2019.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 1790 din data de 21 iunie 2019.
.
Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
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. 71/31.07.2019
VIII. Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
convocată de îndată în data de 18 iulie 2019.
Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei extraordinare, convocată de îndată în data
de 18 iulie 2019. Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea
Procesului-verbal al şedinţei extraordinare cu numărul de înregistrare 2106 din data de 18 iulie 2019.
Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă Vincze Lehel-Iuliu supune la vot proiectul de hotărâre.
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Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 72/31.07.2019
XI. Se trece la dezbaterea punctului 8 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu, pe anul 2019.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 2252/31.07.2019 a Primarului comunei Tăuteu și Raportul de specialitate nr.
2248/31.07.2019 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din aparatul 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 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. 73/31.07.2019
După dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe Ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, anunţă
că, în urma voturilor consilierilor locali prezenți, au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. H.C.L. nr. 65/31.07.2019 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, din data de 31 iulie 2019.
2. H.C.L. nr. 66/31.07.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
comunei Tăuteu pe trimestrul II - anul 2019.
3. H.C.L. nr. 67/31.07.2019 privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe
Semestrul I – anul 2019 și a Planului de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe
raza comunei Tăuteu, județul Bihor, pe Semestrul II – anul 2019.
4. H.C.L. nr. 68/31.07.2019 aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
5. H.C.L. nr. 69/31.07.2019 privind aprobarea Raportului de evaluare – construcții și terenuri
aparținând domeniului public al unității administrativ-teritoriale comuna Tăuteu, județul Bihor.
6. H.C.L. nr. 70/31.07.2019 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, județul Bihor.
7. H.C.L. nr. 71/31.07.2019 privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data
de 21 iunie 2019.
8. H.C.L. nr. 72/31.07.2019 privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei extraordinare din
data de 18 iulie 2019.
9. H.C.L. nr. 73/31.07.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu,
pe anul 2019.
VI. Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
Pentru început, domnul Primar prezintă informările depuse de domnul Ciarnău Florin – agent
șef de poliție, după cum urmează:
- Adresa nr. 1846/25.06.2019 cu privire la obligația cetățenilor de a asigura paza pubelelor,
conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, republicată. Această informare vine în urma numeroaselor sesizări al
cetățenilor cu privire la furtul pubelelor, care sunt scoase pe marginea carosabilului în
preziua coletării.
- Adresa nr. 1847/25.06.2019 cu privire la obligația cetățenilor de asigura paza animalelor,
conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, republicată. Această vine vine în sprijinul cetățenilor în scopul prevenirii
furtului de animale, atât din gospodăriile proprii, cât și de pe pășuni.
În continuare, domnul Primar pune în discuție următoarele cereri ale cetățenilor:
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Cererea depusă de domnul Lăcătuș Costin, cu domiciliul în localitatea Bogei, nr. 66, prin
care solicită, din nou, sprijin în problema dezinsecției la domiciliu, din cauza invaziei de
insecte. Domnul primar menționează că au mai fost depuse petiții în legătură cu această
problemă, s-au luat măsurile necesare prin înștiințarea instituțiilor abilitate, s-a suportat de la
bugetul local costul serviciilor de dezinsecție la domiciliul petentului – conform Procesuluiverbal de recepție a lucrărilor de dezinsecție nr. 4707/20.03.2019. În concluzie, se consideră că ,
în momentul de față, instituția noastră a luat măsurile necesare pentru solu ționarea
acestei probleme.
Se constată că nu sunt alte probleme/cereri care să fie discutate în ședință.

Domnul preşedinte de ședință Vincze Lehel-Iuliu 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 2019.
Drept pentru care, în temeiul prevedrilor art. 138 alin. 13-14 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 prviind Codul admnistrativ, s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă
format din 5 (cinci) pagini, azi, 31 iulie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
Vincze Lehel-Iuliu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Silaghi Adela Maria
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