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Nr. 1999 din 29.09.2017 
 
 

PROCES-VERBAL  
Încheiat azi, 29 septembrie 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. 
1946 din 21.09.2017 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 230 din 21.09.2017, 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 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 Nandor-Ştefan 
prezintă ordinea de zi a şedinţei ordinare, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aplegerea pre edintelui de edință. 
             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al edinței ordinare din data de 31 
august  2017 

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic pentru documentele create de 
compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu, județul 
Bihor. 

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu 

4. 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. 70/29.09.2017. 
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           II.  Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind alegerea 
pre edintelui de edin .  
            Domnul primar aduce la cuno tință consilierilor că expriră manadatul de pre edinte al domnului 
Scurt Cozmin-Mihai ales prin H.C.L. nr. 50/14 iunie 2017. 
           Domnul consilier Varga Vasile-Sandu îl propune pe domnul consilier Hegeto Alexandru pentru 
mandatul de pre edinte pentru următoarele 3 luni. Întrucât nu sunt alte propuneri, se supune la vot 
propunerea domnului consilier Hegeto Alexandru. 
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”, iar domnul consilier Hegeto Alexandru este ales pre edinte de 
edință pentru următoarele 3 luni. 

           Se voteaz  cu 13 voturi ”pentru”. 
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 71/29.09.2017.                         
           III.  Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind 
aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 august 2017.  
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 august 2017. 
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al şedinţei 
ordinare cu numărul de înregistrare 1800 din data de 31 august 2017.       
           Domnul preşedinte de şedinţă Hegeto Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre. 
           Se voteaz  cu 13 voturi ”pentru”. 
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 72/29.09.2017. 
 
           IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind 
aprobarea Nomenclatorului arhivistic pentru documentele create de compartimentele din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei T uteu, jude ul Bihor.  
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 
Expunerea de motive nr. 1844/05.09.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate 
nr. 1845/05.09.2017 întocmit de Compartimentul Agricol i Cadastru 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 Hegeto Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre. 
           Se voteaz  cu 13 voturi ”pentru”. 
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 73/29.09.2017. 
 
           Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: DIVERSE. 
           Având în vedere analiza activității, a obiectivelor i a rezultatelor în ceea ce prive te domeniul 
asistenței sociale, puse în discuție în edința ordinară din data de 31 august 2017, domnul anta Cucura 
Cosmin – director la coala Gimnazială nr. 2 Bogei, a depus, prin adresa cu numărul de înregistrare 
1997/28.09.2017 un tabel cu situția elevilor din comunitatea de romi din localitatea Bogei, înscri i  în 
anul colar 2017 – 2018 i care nu au frecventat curusurile în luna septembrie. Domnul primar propune 
să se desfă oare o activitate de monitorizare a acestor copii de către expertul pe problemele romilor. 
Domnul consilier Covaci Cornel este de părere că se poate implica i domnul director în această 
activitate de monitorizare, respectiv să se deplaseze pe teren, împreună cu expertul pe problemele 
romilor, pentru a consilia părinții copiilor în vederea trimiterii acestora la coală. 
 
           În continuare, se pun în discuție cerereile depuse de următoarele persoane: 
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 Cererea cu num rul de înregistrare 2191/25.09.2017 depusă de domnul Mierluț Florian, din 

localitatea Bogei, nr. 144/A, prin care se solicită acordarea unui sprijin material pentru refacerea 
grajdului care a fost distrus în urma vijeliei din 17.09.2017. În acest context, domnul consilier 
Covaci Cornel propune ca ajutorul cu materiale de construcții să se facă din materialele care vor 
rezulta din demolarea Căminului Cultural din Bogei. Domnul consilier Hegeto Alexandru 
avertizează că se crează un precedent, întrucât în urma furtunii din 17.09.2017 au mai fost i alte 
gospodării afectate, context în care, domnul primar menționează că nu se pot face diferențieri i 
că, dacă vor mai fi cereri, se vor lua măsuri pentru ajutarea cu materiale de construcții rezultate 
din demolare. Domnul pre edinte de edință Hegeto Alexandru supune la vot propunerea 
domnului Covaci Cornel; se votează cu 13 voturi ”pentru”.    

 Cererea cu num rul de înregistrare 2040/08.09.2017 depusă de doamna Drimbău Maria, din 
localitatea Chiribi , nr. 63, care solicită aprobarea scutirii la plata restanțelor impozitelor locale, 
întrucât este persoană cu handicap accentuat, fiind în imposibilitatea de a plăti, întrucât nu 
dispune de resurse financiare suficiente. Atât domnul primar, cât i domnii consilieri locali 
cunosc situația defavorizată a petentei i nu sunt obiecțiuni în acest sens. Domnul pre edinte de 
edință Hegeto Alexandru supune la vot aprobarea scutirii de la plata taxelor pentru impozitele 

locale; se votează cu 13 voturi ”pentru”.                     
           Domnul consilier Colompar Adrian-Mihai este nemulțumit de situația de la grădinița de la 
Bogei, motivând că nu există jucării i materiale didactice suficiente pentru copii i solicită conducerii 
primăriei dotarea grădinței cu astfel de materiale. Domnul consilier Covaci Cornel propune să se ia 
legătura cu domnul director i să achiziționeze jucării i materiale educative pentru dotarea grădiniței, 
întrucât trebuie să existe sume disponibile în bugetul colii. Domnul primar menționează că, dacă se 
vor acorda sume de la bugetul local pentru achiziționarea de jucării i materiale educative, acestea se 
vor aproba pentru toate grădinițele din comună, fără nicio diferențiere. 
           Domnul consilier Pui Gavril întreabă conducerea primăriei dacă se vor lua măsuri pentru 
dotarea capelelor cu aer condiționat. Domnul primar aduce la cuno tință că, din lipsa fondurilor, această 
achiziție rămâne pentru anul viitor. 
           De asemenea, domnul primar, aduce la cuno tință domnilor consilieri că, tot din lipsa fondurilor 
la bugetul local, construirea toaletelor exterioare la cele patru capele din comună este amânată pentru 
anul 2018. 
 
           Se constată că nu sunt cereri/solicitări ale cetățenilor sau alte probleme care să fie discutate în 
edință. 

            Domnul preşedinte de edință Hegeto Alexandru 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 2017. 
 
            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 3 (trei) pagini, azi, 

29 septembrie 2017. 

 
      PRE EDINTE DE EDIN                                                      CONTRASEMNEAZ                                                            
                    CONSILIER                                                                              SECRETAR  
                Hegeto Alexandru                                                                   Silaghi Adela Maria 


