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Nr. 1800 din 31.08.2017 
 

PROCES-VERBAL  
Încheiat azi, 31 august 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. 1729 din 21.08.2017 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 210 din 21.08.2017, 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 ordinare 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, precum i angajatele din cadrul Compartientului Asistență Socială – dna. Farca  
Ioana-Crina, consilier asistent social i dna. Colompar Stela, expert pe probleme romilor.  
            Dna. Colompar Nicoleta, mediator sanitar, a fost în tiințată cu privire la prezentarea 
Raportului scris în edința de consiliu, nu s-a prezintat la edință, fiind în concediu legal de odihnă.   
             De asemenea, dl. anta-Cucura Cosmin, director la coala Gimnazială nr. 2 Bogei, a depus 
la registratură, la solicitarea domnului primar, un raport scris cu privire la problema abandonului i 
absenteismului colar, i motivează că nu poate fi prezent la edință deoarece are edință la 
inspectorat. 
          
           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 edinței ordinare din data de 31 
iulie  2017 

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei i a Statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor. 

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu 

3. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificării i completării inventarului domeniului 
public i privat al comunei Tăuteu, județul Bihor. 
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu. 

4. Diverse: soluționarea unor cereri ale cetățenilor i alte probleme curente i depunerea 
declarațiilor pe propire răspundere a consilierilor locali cu privire la activitatea de lucrător 
sau colaborator al securității. 

           În baza prevederilor art. 43 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările i completările ulterioare, domnul primar solicită scoaterea de pe 
ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind însuşirea modificării i completării inventarului 
domeniului public i privat al comunei Tăuteu, județul Bihor, motivând că este necesară mai întâi 
actualizarea/constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public al 
Comunei Tăuteu. Preşedintele de şedinţă supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului 
de hotărâre iniţiat de domnul primar. Se votează cu 13 voturi ”pentru”. Proiectul de hotărâre 
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privind însu irea invenatrului  domeniului public i privat al comunei Tăuteu este scos de pe ordinea 
de zi. 
           De asemnenea, 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, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind înființarea, funcționarea i organizarea Comisiei speciale pentru 
întocmirea inventarului domeniului public al Comunei Tăuteu, județul Bihor. 
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul i a prețurilor de referință a 
masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică al UA.T. comuna 
Tăuteu, județul Bihor. 
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu. 

            Preşedintele de şedinţă supune la vot introducerea pe ordinea de zi a 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- 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. 65/31.08.2017. 
                         
           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 31 iulie 2017.  
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 iulie 2017. 
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al 
şedinţei ordinare cu numărul de înregistrare 1613 din data de 31 iulie 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. 66/31.08.2017. 
 
           III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind 
aprobarea modific rii Organigramei i a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei T uteu, judeţul Bihor.  
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 
Expunerea de motive nr. 1655/04.08.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de 
specialitate nr. 1656/04.08.2017 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din 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. 67/31.08.2017. 
 
           IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind 
înfiin area, func ionarea i organizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
domeniului public al Comunei T uteu, jude ul Bihor. 
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 
Expunerea de motive nr. 1658/04.08.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de 
specialitate nr. 1659/04.08.2017 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, precum şi de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate 
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pentru învățământ, sănătate, familie,  juridică i disciplină 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. 68/31.08.2017. 
 
           V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind 
aprobarea metodologiei de calcul i a pre urilor de referin  a masei lemnoase care se 
recolteaz  din fondul forestier proprietate public  al UA.T. comuna T uteu, jude ul Bihor.   
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 
Expunerea de motive nr. 1779/29.08.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de 
specialitate nr. 1787/30.08.2017, precum şi de Avizul favorbil 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 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. 69/31.08.2017. 
 
           Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: DIVERSE. 
           Având în vedere solicitarea din edința ordinară cu privire la analiza activității, a 
obiectivelor i a rezultatelor în ceea ce prive te domeniul asistenței sociale, în funcție de atribuțiile 
pe care le au cele trei angajate din cadrul Compartimentului Asistență Socială, respectiv:  

- Dna. Farca  Ioana Crina, consilier asistent social 
- Dna. Colompar Stela, expert romi 
- Dna. Colompar Nicoleta, mediator sanitar 
- prezentarea fi elor de post pentru fiecare dintre cele trei angajate din cadrul 

Compartimentului Asistență Socială. 
- Prezentarea rapoartelor de activitate întocmite de către persoanele sus menționate. 
- invitarea domnului anta Cucura Cosmin – director la coala Gimnazială nr. 2 Bogei, 

pentru a prezenta situația abandonului i absenteismului colar în comunitatea de romi. 
 
            În acest context, dna. Farca  Ioan-Crina i dna. Colompar Stela prezintă rapoartele de 
activitate, sunt analizate fi ele de post ale angajatelor i activitatea Compartimentului Asistență 
Socială. 
           Domnul consilier Scurt Cozmin-Mihai solicită un punct de vedere cu privire la faptul că 
doamna Colompar Nicoleta – mediator sanitar, nu s-a prezentat la edință. Domnul primar 
menționează că angajata se află în concediu legal de odihnă. În acest context, se solicită de către 
domnii consilieri prezentarea raportului de activitate pentru următoarea edință de consiliu. 
           Domnul consilier Pui Gavril întreabă dacă se cunoa te, la nivelul comunei Tăuteu, numărul 
de familii care sunt sub pargul de sărăcie. Doamna Farca  Ioana-Crina menționeză că acest lucru se 
poate obseva din numărul de cereri/dosare de ajutor social i alocații de susținere a familiei. Doamna 
Colompar Stela intervine i menționează că sunt familii care solicită acordarea ajutorului social, dar 
nu este aprobat pentru că solicitanții au datorii la bugetul local; de asemenea, menționează că 
eliberarea adeverințelor de la finanțe îngreunează întocmirea dosarelor de ajutor social i solicită 
încheierea unui protocol cu Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Marghita, în vederea 
simplificării procedurii de eliberare a acestor adeverințe.  
           De asemenea, cu privire la activitatea de la Centrul Social Multifuncțional, doamna Colompar 
Stela – expert pe problemele romilor, solicită conducerii primăriei, prin cererea cu num rul de 
înregistrare 1941/28.08.2017, achiziționarea de material didactic (cărți de colorat, plastilină, lego 
etc.) i jucării pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 – 6 ani. În acest context, domnul primar Vincze 
Nandor- tefan menționează că va lua măsuri cu privire la achiziționarea de materiale didactice i 
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jucării; de asemenea, menționează că o soluție ar fi i donarea de jucării,  motiv pentru care propune 
domnilor consilieri să colaboreze cu Compartimentul Asistență Socială i să ințieze acțiuni de 
colectare de jucării în comună. 
           Cu privire la activitatea Compartimenului Asistență Socială, domnul primar Vincze 
Nandor- tefan soliciă celor trei angajate, mai multă implicare în îndeplinirea atribuțiilor i 
realizarea obiectivelor. 
           Domnul consilier Pop Viorel propune următoarele: 

- fiecare consilier să depună scris, la primărie, o listă cu propuneri de lucrări pe fiecare 
localitate, care se pot realiza cu beneficiarii de ajutor social, propunere care să fie aprobată de 
primar. 

- Monitorizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social să se facă de către 
primărie (angajații care au atribuții în acest sens) în colaborare cu 2 – 3 consilieri, prin 
rotație, în fiecare lună. 

           Domnul pre edinte de edință Scurt Cozmin-Mihai supune la vot propunerea domnului 
consilier Pop Viorel. Se votează cu 13 voturi ”pentru”.  
           Domnul consilier Scurt Cozmin-Mihai solicită analiza fi elor de post pentru expertul romi 
i pentru mediatorul social i propune ca activitatea acestora să cuprindă zilnic, din durata normală a 

timpului de lucru de 8 ore, 4 ore care s  fie alocate muncii pe teren în comunitate, motivând că 
numai în acest fel se pot identifica problemele cu care se confruntă comunitatea de romi i se pot 
atinge obiectivele din fi a postului. Domnul pre edinte de edință Scurt supune la vot propunerea 
domnului consilier Scurt Cozmin-Mihai. Se votează cu 13 voturi ”pentru”.  
          Doamna Colompar Stela, expert pe problemele romilor, semnalează conducerii primăriei un 
caz aparte din comunitate, respectiv o persoană cunoscută sub porecla ”Cimpi” a săvâr it, în mod 
repetat, acte de agresiune verbală i fizică asupra mai multor persoane din comunitatea de romi i 
instigă la scandaluri i tulbură, în mod repetat, ordinea i lini tea publică; persoana respectivă nu este 
din localitatea Bogei, dar trăie te în concubinaj cu Colompar Dorina. Propune luarea de măsuri 
legale. Legat de această în tiințare, domnul primar Vincze Nandor- tefan solicită depunerea unei 
sesizări scrise către primărie, urmând a se sesiza organele competente. 
           Domnul consilier Bradacs Zsolt, legat de numărul însemnat de accidente din comună, 
solicită conducerii primăriei să se facă propuneri la Consiliul Județean/Poliția Rutieră i/sau la alte 
organe abilitate pentru luarea unor măsuri legale care să limiteze viteza în zona trecerilor de pietoni 
i în zona colilor din localitățile situate de a lungul drumului județean DJ 191A (Tăuteu, Ciutelec, 

Bogei i Chiribi ). Domnul primar Vincze Nandor- tefan cunoa te această situație i menționează că 
pe un drum județean nu avem competența de a lua astfel de măsuri, motiv pentru care se va interveni 
cu solicitări la Consiliul Județean i la Poliția Rutieră.  
           În continuare, se pun în discuție cerereile depuse de următoarele persoane: 

 Cererea cu num rul de înregistrare 1813/07.08.2017 depusă de domnul Gabor Nicolae, 
din localitatea Ciutelec, nr. 34, prin care se solicită acordarea unui sprijin material pentru 
refacerea acoperi ului de la casa care a fost distrusă în urma incendiului din data de 
05.08.2017. În acest context, domnul primar propune luarea acelora i măsuri care au fost 
dispuse în cazuri similare, respectiv: efectuarea unei anchete sociale i depunerea procesului-
verbal de intervenție întocmit de Pompieri. 

 Cererea cu num rul de înregistrare 1837/08.08.2017 depusă de doamna Lăcătu  Lucia, 
din localitatea Ciutelec, nr. 170, prin care se solicită atribuirea unei garsoniere, motivând că 
locuie te împreună cu soacra i cu cei patru copii. Domnul primar menționează că, cu 
siguranță, petenta solicită o locuință construită de ANL în localitatea Bogei. În acest context, 
se propune întocmirea dosarului, urmând a se analiza cererea de către Comisia de atribuire a 
locuințelor construite de ANL pentru comunitatea de romi din localitatea Bogei. 

 Cererea cu num rul de înregistrare 1856/11.08.2017 depusă de doamna Hodorog Claudia-
Maria, din localitatea Chiribi , nr. 14, prin care se solicită sprijin pentru achiziționarea de 
lemne de foc la un preț rezonabil. Domnul primar menționează că volumul de masă lemnoasă 
repartizat de către Ocolul Silvic Marghita repartizat pentru anul 2017 este insuficient pentru 
consumul propriu al instituțiilor, motiv pentru care nu avem posibilitatea de a valorifica către 
populație lemn pentru foc.  
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 Cererea cu num rul de înregistrare 1940/28.08.2017 depusă de doamna Colompar Stela – 
expert pe problemele romilor, prin care se solicită realizarea unei treceri de pietoni în 
localitatea Bogei, dinspre strada nr. 1 – comunitatea de romi peste drumul județean, în 
apropierea unei curbe, fiind un real pericol pentru copiii care traverseză drumul către coală. 
Domnul primar propune să se intervină cu o solicitare scrisă la Consiliul Județean i la Poliția 
Rutieră. 

 Cererea cu num rul de înregistrare 1889/17.08.2017 depusă de domnul Lincar Eusebiu, 
din localitatea Bogei, nr. 203, prin care solicită aprobarea unui ajutor de înmormântare pentru 
tatăl său, beneficar de ajutor social, decedat la data de 11.08.2017. analizând documentele 
anexate cererii (certificat de deces i factură pentru servicii funerale în sumă de 1204 lei), 
domnul pre edinte de edință Scurt Cozmin-Mihai supune la vot aprobarea ajutorului de 
înmormântare; se votează cu 13 voturi ”pentru”.    

 Cererea cu num rul de înregistrare 1915/22.08.2017 depusă de domnul Martin Ioan, din 
localitatea Chiribi , nr. 15, care solicită acordarea în folosință a unui terenul situat la Nr. topo 
815 i Nr. topo 476/20 în localitatea Chiribi  (în apropiere de Liceul tehnologic ”Horea” 
Marghita), în suprafață de circa 2500 mp, în vecinătatea terenului pe care îl deține în 
proprietate. Menționează că terenul deținut în proprietate are o suprafață mai mică cu 2200 
mp, conform măsurătorilor efectuate de ing. Hamit Geamalis i până la clarificarea situației, 
solicită folosința terenului mai sus menționat, motivând că terenul nu este lucrat/cultivat în 
prezent. Domnul primar propune aprobarea cererii numai după verificarea situației juridice i 
în teren a suprafeței respective de către topograful din cadrul Primăriei; domnul pre edinte de 
edință Scurt Cozmin-Mihai supune la vot propunerea domnului primar; se votează cu 13 

voturi ”pentru”.    
 Cererea cu num rul de înregistrare 1972/31.08.2017 depusă de domnul Lingurar Crăciun, 

din localitatea Bogei, nr. 141, care solicită aprobarea unui teren în scopul construirii unei 
case pentru fiica sa. Ca i în alte solicitări anterioare, domnul primar propune analizarea 
situației, respectiv efectuarea unei anchete sociale i identificarea unui astfel de teren, precum 
i modalitatea de acordare a terenului, în conformitate cu prevederile legale.                   

 
           Se constată că nu sunt cereri/solicitări ale cetățenilor sau alte probleme care să fie discutate în 
edință. 

            Domnul preşedinte de edință Scurt Cozmin-Mihai 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 august 2017. 
 
            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 5 (cinci) pagini, 
azi, 31 august 2017. 
 
 
      PRE EDINTE DE EDIN                                                      CONTRASEMNEAZ                                                            
                    CONSILIER                                                                              SECRETAR  
             Scurt Cozmin Mihai                                                                  Silaghi Adela Maria 


