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

Nr. 1865 din 31.08.2018

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 31 august 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.
1797 din 22.08.2018 şi  a  Dispoziţiei  Primarului  nr. 97 din  22 august  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 i doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei TăuteuȘ 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 aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 iulie
2018.

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al  edin ei de îndată din data de 09ș ț

august 2018.
             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

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

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe Semestrul I –

anul 2018 i a Planului de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza comuneiș
Tăuteu, jude ul Bihor, pe Semestrul II – anul 2018.ț

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  trecerii  unor  terenuri  situate  în  intravilanul  localită iiț

Chiribi , comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privatăș ț
a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobile.ș
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             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
6. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

          De asemenea, având în vedere urgenţa şi faptul că dezbaterea acestui proiecte de hotărâre nu
poate  fi  amânată  până  la  următoarea  şedinţă  ordinară,  domnul  primar  solicită  introducerea  pe
Ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul i a pre urilor de referin ă a maseiș ț ț
lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică al UA.T. comuna Tăuteu,
jude ul Bihor.ț

             - 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
proiectului de hotărâre iniţiat 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. 55/31.08.2018.
                   
           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 31 iulie 2018.
           Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 iulie 2018. Întrucât
nu  sunt  obiecţiuni,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  aprobarea  Procesului-verbal  al  şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 1644 din data de 31 iulie 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. 56/31.08.2018.

           III.  Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Procesului-verbal al şedinţei de îndată din data de 09 august 2018.
           Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei de îndată din data de 09 august 2018.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-verbal al şedinţei
de îndată cu numărul de înregistrare 1728 din data de 09 august 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. 57/31.08.2018.

           IV. Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  modificării  Organigramei  i  a  Statului  de  funcţii  al  aparatului  de  specialitate  alș
Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1701/08.08.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1702/08.08.2018 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil în aparatul deș
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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. 58/31.08.2018.

            V. Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe Semestrul I – anul 2018 i a Planului deș
măsuri în domeniul apărării  împotriva incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, peț
Semestrul II – anul 2018.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1703/08.08.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1704/08.08.2018 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. 59/31.08.2018

           VI. Se trece la dezbaterea  punctului 5 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec, comunaț ș ș
Tăuteu,  jude ul  Bihor,  din  proprietatea  Statului  Român  în  proprietatea  privată  a  comuneiț
Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobile.ș
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1705/08.08.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1706/08.08.2018 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. 60/31.08.2018

           VII Se trece la dezbaterea  punctului 6 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea metodologiei de calcul i a pre urilor de referin ă a masei lemnoase care se recolteazăș ț ț
din fondul forestier proprietate publică al UA.T. comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1835/28.08.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 1838/28.08.2018 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. 61/31.08.2018

           VIII. Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
            Domnul primar aduce la cuno tin a consilierilor că nu sunt depuse cereri ale cetă enilor care săș ț ț
fie puse în discu ie la edin ă.ț ș ț

            Se constată că nu sunt alte probleme care să fie discutate în 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 august 2018.

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 4 (patru) pagini,
azi, 31 august 2018.

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