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

Nr. 2358 din 29.11.2016

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 29.11.2016, 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 i completările ulterioare, prezenţa majoritaţii consilierilor locali în functie, sedinţaș
fiind legal constituită.
           Şedinţa a fost convocată de domnul primar Vincze Nandor- tefan pe baza  Ș convocării
scrise  nr. 2269  din  23.11.2016 şi  a  Dispoziţiei  nr. 288  din  23.11.2016,  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 i ordinea de ziș
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- tefan şi doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu.Ș
          De asemenea, mai participă la edin ă domnul Drimbău Călin Miron, director S.C. Serviciulș ț
Public de Interes Comunal Tăuteu S.A., domnul Mieru  Ioan-George-Teodor i domnul Fercheț ș
Ioan-Marcel.

           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. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 octombrie 2016.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu pe anul

2016.
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect  de hotărâre privind avizarea documenta iei  pentru lucrarea ”Reactualizare Planț
Urbanistic General al Municipiului Marghita i satele apar inătoare Che  i Ghenetea”.ș ț ț ș
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

4. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș
            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
trei proiecte de hotărâre, după cum urmează: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv actualizat al S.C. APA CANAL
NORD VEST S.A.

- Proiect  de  hotărâre  privind modificarea  Actului  Constitutiv  şi  a  Statutului  Asociaţiei
Intercomunitare Zona Nord – Vest. 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de accesibilizare din vânzarea
masei lemnoase de la Partida 80023 recoltată din fondul forestier proprietate publică al
UA.T. comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț
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           Preşedintele de şedinţă supune la vot introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte de
hotărâre iniţiate de dl.primar. 
          Se votează cu 13 voturi ”pentru”. Cele trei proiecte de hotărâre sunt introduse pe
ordinea de zi.

            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. 33/29.11.2016.
                        
           II.  Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi: aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare din data de 31 octombrie 2016. 
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 octombrie
2016.  Întrucât  nu sunt obiecţiuni,  preşedintele de şedinţă  supune la vot aprobarea procesului-
verbal al şedinţei ordinare cu numărul de înregistrare 2079 din data de 31 octombrie 2016.           
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 34/29.11.2016.

           III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: aprobarea rectificării
bugetului local al comunei Tăuteu pe anul 2016.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea  de  motive  nr.  2210/03.11.2016  a  primarului  comunei  Tăuteu  şi  de  Raportul  de
specialitate  nr.  2211/03.11.2016  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. Nu sunt
obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           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. 35/29.11.2016.

           IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: avizarea documenta iei pentruț
lucrarea  ”Reactualizare  Plan  Urbanistic  General  al  Municipiului  Marghita  i  sateleș
apar inătoare Che  i Ghenetea” .ț ț ș
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea  de  motive  nr. 2113/03.11.2016  şi  de  Raportul  de  specialitate  nr. 2114/03.11.2016
întocmit  de  Compartimentul  Agricol  i  Cadastru  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  alș
primarului, precum şi de Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu. Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.                  ț
           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. 36/29.11.2016.

           V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: aprobarea Actului Constitutiv
actualizat al S.C. APA CANAL NORD VEST S.A. 
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2312/25.11.2016 şi de Raportul de avizare al Comisiei de specialitate
pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină din cadrul Consiliului Local al Comuneiț ș
Tăuteu. Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.                  ț
           Domnul  preşedinte de şedinţă Pui Gavril 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. 37/29.11.2016.

           VI. Se trece la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi: aprobarea modificării Actului
Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei  Intercomunitare Zona Nord – Vest 
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2313/25.11.2016 şi de Raportul de avizare al Comisiei de specialitate
pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină din cadrul Consiliului Local al Comuneiț ș
Tăuteu. Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.                  ț
           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. 38/29.11.2016.

           VII. Se trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi: aprobarea constituirii
fondului de accesibilizare din vânzarea masei lemnoase de la Partida 80023 recoltată 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.  2314/25.11.2016  de  Raportul  de  specialitate  nr.  2315/25.11.2016
întocmit de Compartimentul Finanicar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
precum  şi  de  Raportul  de  avizare  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
           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. 39/29.11.2016.
       
            VI. Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: DIVERSE. 
            Domnul  primar  Vincze  Nandor- tefan  pune în  discu ie  Ș ț cererea cu numărul  de
înregistrare  2416/28.11.2016  depusă  de  doamna  Colompar  Stela –  expert  pe  problemele
romilor în cadrul Primăriei comunei Tăuteu, care solicită angajarea unui mediator colar. Domnulș
consilier  Colompar  Adrian-Mihai  motivează  că  în  ultimii  ani,  în  comunitatea  de  romi  din
localitatea Bogei,  a  crescut rata abandonului colar, i  ar  fi  necesară angajarea unui mediatorș ș
colar  la  coala  Gimnazială  nr.  2  Bogei.  De  asemenea,  men ionează  că  a  solicitat  sprijinulș Ș ț

Inspectoratului colar Jude ean, însă i s-a comunicat că nu sunt fonduri pentru înfiin area acestuiȘ ț ț
post în cadrul organigramei de la coala i că Primăria ar trebui să se ocupe de această situa ie.ș ș ț
Domnul primar solicită avizul Inspectoratului colar Jude ean Bihor i men ionează că sesizareaȘ ț ș ț
ar trebui făcută către coală, primărie, inclusiv către inspectorat, iar pe urmă se va încerca să seș
găsească  solu ii  pentru  rezolvarea  acestei  probleme;  men ionează  că,  în  momentul  de  fa ă,ț ț ț
institu ia  noastră  are  aprobat  în  organigramă numărul  maxim de  posturi  aprobat  prin Ordinulț
Prefectului  din  anul  2013,  iar  înfiin area  unui  astfel  de  post  în  cadrul  primăriei  ar  necesitaț
reorganizarea institu iei. i doamna consilier Solyom Iudit este de părere inspectoratul coolar arț Ș ș
trebui să cuprindă postul de mediator colar în planul de colarizare.ș ș
            Domnul primar pune în discu ie ț cererea cu numărul de înregistrare 2417/28.11.2016
depusă de domnul Varga Florin, cu domiciliul în localitatea Bogei, nr. 156, care solicită scutirea
de  impozitul  la  bugetul  local  în  sumă  de  500  lei,  pentru  a- i  putea  depune  dosarul  pentruș
acordarea ajutorului social. În motivarea cererii men ionează că, atât dumnealui, cât i so ia saț ș ț
sunt diagonstica i cu TBC, nu au asigurare i nu au posibilitatea să- i trimită copii la coală. Deț ș ș ș
asemenea, este de acord să plătească datoriile către bugetul local din prima plată a ajutorului
social. Domnul consilier Covaci Cornel solicită anexara la cerere a documentelor justificative din
care să reiasă starea medicală a solicitan ilor. Domnul primar propune ca aprobarea dosarului deț
ajutor social să se facă sub condi ia achitării integrale a datoriilor către bugetul local la primaț
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plată  a  ajutorului  social.  Domnul  pre edintele  de edin ă  Pui  Gavril  supune la  vot  aprobareaș ș ț
acesteia cereri i inând cont de propunerea domnului primar. ș ț Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
             Domnul primar pune în discu ie ț cererea cu numărul de înregistrare 2261/22.11.2016
depusă  de  domnul  Iancu  Bogdan-Gheorghe,  preot  la  Biserca  Ortodoxă  din  localitatea
Poiana,  care solicită sprijinul pentru repararea acoperi ului la lăca ul de cult. Domnul consilierș ș
Pui Gavril propune să se facă o analiză a situa iei, pentru a se vedea cantitatea de materiale careț
sunt  necesare  pentru  repara ia  acoperi ului.  Domnul  primar  –  se  va  realiza  un  deviz  valoricț ș
estimativ pentru lucrările de repara ii. Domnul pre edintele de edin ă Pui Gavril supune la votț ș ș ț
aprobarea acesteia cereri i inând cont de propunerea domnului primar. ș ț Se votează cu 13 voturi
”pentru”.
               Domnul primar pune în discu ie ț cererea cu numărul de înregistrare 2196/14.11.2016
depusă de domnul Mierlu  Ioan-George-Teodorț , în calitate de reprezentant al semnatarilor din
tabelul anext, cu domiciliul în localitatea Ciutelec, nr. 38, cu privire la problemele semnalate de
cetă enii din localitatea Ciutelec cu privire la calitatea apei potabile. De asemenea, aduce într-unț
recipient probe de apă prelevate în urmă cu aproximativ două săptămâni, din care se poate obseva
că apa este limpede i fără depuneri. Men ionează că apa poatabilă distribuită pe raza comuneiș ț
Tăuteu este o apă semidură, dar are calită i i valori în parametri normali. ț ș Domnul Mierlu  Ioan-ț
George-Teodor î i sus ine cele expuse prin cerere cu privire la calitatea apei potabile distribuiteș ț
în localitatea Ciutelec, precum i dorin a celor 111 semnatari care doresc racordarea la re eaua deș ț ț
apă potabilă din comuna Pope ti. Cu privire la acest aspect,  ș domnul primar Vincze Nandor-

tefanȘ  face următoarele men iuni:ț
- Re eaua de apă potabilă este proprietatea publică a comunei Tăuteu, serviciul publicț

fiind delegat în baza unui contract de delegare a gestiunii către S.C. Serviciul Pubic de
Interes  Comunal  Tăuteu  S.A.  al  cărei  ac ionar  majoritar  este  Consiliul  Local  alț
comunei Tăuteu.

- Investi ia s-a realizat din bani de la bugetul de stat i de la bugetul local i s-a făcut înț ș ș
interesul comunită ii locale.ț

- Cu privire  la  semnăturile  din tabelul  anexat  cererii,  am vorbit  cu mai  mul i  dintreț
cetă enii din localitatea Ciutelec i au spus că nu au tiut motivul pentru care au fostț ș ș
pu i să semneze.ș

             Domnul consilier Pui Gavril este de părere că ar fi trebuit să se anexeze un buletin de
analiză microbilogică a apei potabile, din care să reiasă cele expuse în cerere.
             Domnul consilier Scurt Cozmin-Mihai propune scutirea de la plata unei cantită i de apăț
pentru cetă enii din localitatea Ciutelec (1 mc la început de an i 1 mc la sfâr it de an), care săț ș ș
compenseze pierderile atunci când sunt probleme pe re ea i apa vine cu impurită i i nu poate fiț ș ț ș
utilizată în gospodărie. 
             Domnul primar – se va avea în vedere această propunere a dumneavoastră.
             Domnul director Drinmbău Călin-Miron men ionează că se acumuează pierderi foarteț
mari  cu  dedurizarea  apei  i  că  ar  fi  o  solu ie  ca  fiecare  gospodărie  să- i  instaleze  filtre  deș ț ș
dedurizare.
             Domnul consilier Hegeto Alexandru – face propunerea ca, atunci când apa curge
murdară, să se măsoare cantitatea de apă care se risipe te i să fie anun at domnul Drimbău i doiș ș ț ș
consilieri.
             Domnul consilier Bradacs Zsolt întrebă pe domnul Mierlu  Ioan-George-Teodor cândț
curge apa murdară i cu miros urât la cabina de du , respectiv la apă caldă sau la apă rece. Seș ș
poate întâmpla ca, atunci când nu se folose te apa caladă mai multe zile, dacă stă mult în cazan, săș
aibă un miros îmbâcsit. Domnul Mierlu  Ioan-George-Teodorț  spune că apa curge tot timpul a aș
i că foarte repede se acumulează depuneri pe baterii i robine i.ș ș ț

              Domnul consilier Pui Gavril propune să se oprească forajul din localitatea Ciutelec i săș
se distribuie apă de la forajul din localitatea Tăuteu.
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             Domnul primar Vincze Nandor- tefanȘ  men ionează că apa distribuită în localitateaț
Ciutelec provine atât din forajul 3 Ciutelec, cât i din forajeele 1 i 2 din localitatea Tăuteu, i nuș ș ș
sunt probleme în celelalte localită i cu calitatea apei. ț
             Domnul pre edinte Pui Gavrilș  supune la vot solicitarea celor 111 cetă eni din localitateaț
Ciutelec  care doresc racordarea la re eaua de distribu ie a apei din comuna Pope ti.  ț ț ș Se votează
cu 12 voturi ”împotrivă” i 1 ”ab inere” – domnul consilier Pop Viorel.ș ț
             Domnul primar Vincze Nandor- tefan repune în discu ie  Ș ț cererea cu numărul de
înregistrare 1355/09.06.2016 depusă de domnul Ferche Ioan Marcel, din localiatatea Bogei,
nr.  167,  cu  privire  la  eliberarea  adeverin ei  pentru  documenta ia  cadastrală  anexată.  Domnulț ț
Ferche Ioan-Marcel prezintă motiva ia i situa ia de fapt cu privire la întocmirea documenta ieiț ș ț ț
cadastrale.  Domnul  primar –  am studiat  împreună  cu  topograful  nostru  propunerea  de  plan
parcelar, iar dacă se aprobă documenta ia în forma prezentată se închide accesul la drumul publicț
i  nu se poate aproba o propunere de plan parcelar care se suprapune pe domeniul public alș

comunei  Tăuteu.  De  asemenea,  domnul  primar  propune  să  se  facă  măsurători  în  teren,  cu
personalul specializat  din cadrul primăriei,  urmând să se dea o solu ie în acest  sens.  Domnulț
Ferche Ioan-Marcel men ionează că este de acord i cu un schim de teren care să fie avantajosț ș
pentru ambele păr i. La această propunere, domnul primar men ionează că se va studia situa iaț ț ț
concretă,  se va întocmi documenta ia conform legisla iei  în vigoare,  care să fie aprobată prinț ț
edin ă de consiliu, urmând ca schimbul de teren să fie încheiat în formă autentică la notar.ș ț

            Se constată că nu sunt alte cereri/solicitări ale cetă enilor sau alte probleme care să fieț
discutate în edin ă.ș ț
            Domnul preşedinte de edin ă anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea de zi,ș ț
mulţumeşte alături de primarul comunei Tăuteu celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei
ordinare din data de 29 noiembrie 2016.

           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 3 (trei)
pagini, azi, 29 noiembrie 2016.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          SECRETAR 
                        Pui Gavril                                                                     Silaghi Adela Maria
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