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

Nr. 2079 din 31.10.2016
PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 31.10.2016, 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 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 și completările ulterioare, prezenţa majoritaţii consilierilor locali în functie, sedinţa
fiind legal constituită.
Şedinţa a fost convocată de domnul primar Vincze Nandor-Ștefan pe baza convocării
scrise nr. 2049 din 25.10.2016 şi a Dispoziţiei nr. 242 din 25.10.2016, 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 și ordinea de zi
propusă a se discuta, conform prevederilor legale.
Lucrările şedinţei sunt publice.
La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze
Nandor-Ștefan şi doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu și doamna Curtean
Florina, șef Serviciu Financiar Contabil.
De asemenea, în baza invitației scrise, din S.C. RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA
S.A. participă domnul Burlou Horea.
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 NandorŞtefan prezintă ordinea de zi a şedinţei ordinare, după cum urmează:
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 septembrie 2016.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de eexecuție al bugetului local al comunei
Tăuteu pe trimestrul III – anul 2016.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organgramei și a Statului de funcții al
aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu, județul Bihor.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
4. Diverse: soluționarea unor cereri ale cetățenilor și alte probleme curente.
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 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 29/31.10.2016.
II. Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi: aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare din data de 29 septembrie 2016.
Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 septembrie
2016. Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesuluiverbal al şedinţei ordinare din data de 29 septembrie 2016.
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Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 30/31.10.2016.
III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: aprobarea contului de
execuție al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul III – anul 2016.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1946/07.10.2016 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de
specialitate nr. 1947/07.10.2016 întocmit de Compartimentul Finanicar 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. Doamna
Curtean Florina, șef Serviciu Financiar Contabil, dă citire Contului de execuție al bugetului local
pe secțiuni – Venituri și Cheltuieli. Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă Pui Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 31/31.10.2016.
IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: aprobarea modificării
Organgramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei
Tăuteu, județul Bihor.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 1948/07.10.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 1949/07.10.2016
întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
precum şi de Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Tăuteu. Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă Pui Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 32/31.10.2016.
VI. Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
Domnul primar Vincze Nandor-Ștefan pune în discuție cererea cu numărul de
înregistrare 2217/26.10.2016 depusă de domnul Bedo Afin-Andrei din localitatea Bogei, nr. 95/I,
cu privire la acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 960 lei, reprezentând cheltuieli de
înmormântare pentru mama sa, defuncta Bedo Maria. Anexează la cerere factură nr.
607/A/19.10.2016, copie carte de identitate Bedo Afin-Andrei și Bedo Maria, precum și copie
certificat de deces Bedo Maria. Analizând cererea din care reiese situația materială precară a
solicitantului, care este beneficiar de ajutor social, președintele de ședință, domnul Pui Gavril
supune la vot aprobarea acesteia. Se votează cu 13 voturi ”pentru”, iar cererea domnului Bedo
Afin-Andrei este aprobată, urmând a se acorda ajutorul de urgență în cuantum de 960 lei.
Domnul primar Vincze Nandor-Ștefan pune în discuție cererea cu numărul de
înregistrare 2235/31.10.2016 depusă de domnul Berci Vasile din localitatea Bogei, nr. 153, cu
privire la acordarea unui ajutor în bani, motivând că nu are posibilită ți financiare. Domnul Berci
Vasile nu este la prima cerere de acest fel și este cunoscut faptul că acesta are o situa ție financiară
mai grea și are probleme serioase de sănătate. Din lipsă de fonduri la bugetul local, se propune
acordarea, prin Dispoziția Primarului, a unui ajutor în alimente prin Programul pentu Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate. Domnii consilieri sunt de acord în unanimitate cu această
propunere.
În continuare, domnul primar Vincze Nandor-Ștefan prezintă situația cererilor depuse
pentru închirierea caselor sociale construite în localitatea Bogei în cadrul Programului ”Case
sociale pentru comunitățile de romi”, finanțat de Agenția Națională pentru Locuințe.
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Domnul viceprimar Brindea Cornel propune acordarea unor ajutoare în alimente
familiilor nevoiașe și cu stare materială precară, subliniind ca acest lucru să se facă înainte de
începerea campaniei electorale sau cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Domnul consilier Pui Gavril - propune ca acest ajutor să se facă din indemnizația de
consilier, context în care toți consilierii sunt de acord să-și doneze o parte din indemniza ție pentru
ajutarea acestor familii/persoane nevoiașe, respectiv asigurarea unor pachete cu alimente care să
fie distribuite cu ocazia sărbătorilor de iarna.
Domnul primar Vincze Nandor-Ștefan – se poate acorda acestor familii/persoane, prin
Dispoziția Primarului, un ajutor în alimente, din ajutoarele POAD rămase nedistribuite. De
asemenea, domnii consilieri să întocmească o listă, pe fiecare sat în parte, cu familiile/persoanele
care au o situație materială precară/nu realizează venituri.
Domnul consilier Scurt Cozmin-Mihai – sunt copii care merg fără mâncare la școală,
pentru că părinții nu își permit acest lucru și nu au ce să le pună pe masă.
Domnul consilier Bradacs Zsolt (vizibil emoționat) – voi lua legătura cu vânzătoarea de
la magazinul din localitate și voi achita zilnic un corn/o gustare pentru acești copii.
În continuare, se prezintă domnul Burlou Horea – reprezentantul S.C. RER ECOLOGIC
SERVICE ORADEA S.A. (prezența reprezentantului operatorului economic a fost făcută prin
adresa nr. 2064/28.10.2016). Domnul primar pune în discuție sesizările verbale și nemulțumirile
cetățenilor din comună cu privire la modalitatea de colectare a deșeurilor, respectiv: după golire,
pubelele sunt aruncate, nu se ridică toate deșeurile, șoferul autoutilitarei chiar cere bani de la
cetățeni pentru a ridica deșeurile. Domnul Burlou Horea menționează că deja de săptămâna
trecută au fost concediați mai mulți angajați de la firmă (care au creat probleme de acest fel) și îi
asigură pe domnul primar și pe domnii consilieri că nu se vor mai repeta astfel de probleme. De
asemenea, menționează că angajații de la firmă au dispoziție să ridice de la cetățeni o pubelă și cel
mult un sac. Pentru a preîntâmpina astfel de probleme, domnul Burlou Horea lasă consilierilor
numărul de telefon pentru a fi contactat în caz că mai sunt sesizări de acest fel. Domnul primar
aduce în discuție și amplasarea tomberoanelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor,
menționând că acest aspect este stipulat și în Caietul de sarcini – anexă la Contractul de delegare.
Domnul Burlou Horea – se va încheia un contract de custodie pentru tomberoane și se pot
amplasa în fiecare sat, astfel cum se menționează în Caietul de sarcini.
Domnul consilier Scurt Cozmin-Mihai – aduce în discuție problema apei potabile din
localitatea Ciutelec, menționând că este abordat frecvent de către cetă țenii din localitatea Ciutelec
care sunt nemulțumiți de calitatea apei potabile. De asemenea, propune ca atunci când sunt
prelevate probe în vederea analizelor de către Direcția de Sănătate Publică, această prelevare să
nu se mai facă de la școală, ci de acasă de la oameni. Revine la necesitatea instalării robine ților la
rețea, pentru fiecare stradă în parte, pentru a nu perturba consumul de apă pentru întreaga
comunitate, atunci când apar probleme/defecțiuni la rețeaua de distribuție/la consumatori.
Se constată că nu sunt alte cereri/solicitări ale cetățenilor sau alte probleme care să fie
discutate în ședință.
Domnul preşedinte de ședință 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 octombrie 2016.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 3 (trei)
pagini, azi, 31 octombrie 2016.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Pui Gavril

SECRETAR
Silaghi Adela Maria
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