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

Nr. 2233 din 31.10.2017
PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 31 octombrie 2017, 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.
2165 din 25.10.2017 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 242 din 25.10.2017, 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 și ordinea de zi propusă a
se discuta, conform prevederilor legale.
Lucrările şedinţei ordinare sunt publice.
La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze
Nandor-Ștefan, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu și doamna Curtean Florina, șef
Serviciu Financiar Contabil.
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 ședinței ordinare din data de 29
septembrie 2017
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Tăuteu,
pe Trimestrul III – anul 2017.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospodărire
comunală pe teritoriul comunei Tăuteu, județul Bihor, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.
21/2002.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local al
comunei Tăuteu nr. 60 din 31 iulie 2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primărului comunei
Tăuteu, județul Bihor, precum și a salariului de bază al secretarului comunei Tăuteu.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Tăuteu, județul Bihor.
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
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6. Diverse: soluționarea unor cereri ale cetățenilor și alte probleme curente.
Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la ordinea de zi, domnul primar Vincze Nandor- Ștefan
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. 74/31.10.2017.
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 29 septembrie 2017.
Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 septembrie 2017.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 1999 din data de 29 septembrie 2017.
Domnul preşedinte de şedinţă Hegeto Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 75/31.10.2017.
III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Tăuteu, pe Trimestrul III – anul
2017.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2006/02.10.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2007/02.10.2017 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de
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. De asemenea, doamna Curtean Florina prezintă anexele la
proiectul de hotărâre, respectiv contul de execuție al bugetului local la 30 septembrie 2017.
Nu sunt obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă Hegeto Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 76/31.10.2017.
IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospodărire comunală pe teritoriul
comunei Tăuteu, județul Bihor, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 21/2002.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2008/02.10.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2009/02.10.2017 întocmit de inspector Ghiurău Rafael 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 votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 77/31.10.2017.
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V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60 din 31 iulie
2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primărului comunei Tăuteu, jude țul Bihor, precum și a
salariului de bază al secretarului comunei Tăuteu.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2010/02.10.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2011/02.10.2017 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 Hegeto Alexandru supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 78/31.10.2017.
VI. Se trece la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tăuteu.
Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2012/02.10.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2014/02.10.2017 întocmit de Compartimentul Agricol și 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 votează cu 13 voturi ”pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 79/31.10.2017.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
Domnul primar aduce la cunoștin ță domnilor consilieri stadiul în care se află întocmirea
documentației pentru obiectivele de investiții ce urmează a fi finanțate prin Programul Na țional de
Dezvoltare Locală (PNDL II), respectiv:
- ”Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Tăuteu, județul Bihor”
- ”Construire pod peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, județul Bihor”
- ”Construire pod peste Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu, județul Bihor”
În continuare, se pun în discuție cerereile depuse de următoarele persoane:
 Cererea cu numărul de înregistrare 37/10.10.2017 depusă de domnul Lingurar Traian, din
localitatea Bogei, nr. 161, prin care se solicită lemne de foc pentru iarna. La nivel de primărie,
nu dispunem de lemne de foc pentru a fi vândute către populație, ci doar pentru consumul
propriu. Având în vedere adresa cu nr. de înregistrare 9775/09.10.2017 a Institu ției Prefectului
Județului Bihor, prin care am fost înștiințați cu privire la procedura de aprovizionare a
populației cu lemn de foc, primăria va centarliza cererile depuse de populație, urmând a fi
centarlizate și trimise Ocolul Silvic Marghita. În acest context, petentul va reveni cu o cerere
prin care să solicite cumpararea de lemn de foc.
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 Cererea cu numărul de înregistrare 38/26.10.2017 depusă de doamna Olar Viorica, din
localitatea Marghita, str. I.L.Caragiale, nr. 50 (blocul fostului SMA Marghita), care solicită
aprobarea concesionării pe o durată de 20 ani a terenului din jurul blocului, motivând că terenul
a fost împrejmuit în anul 1969 la darea în folosință a imobilului, pentru protec ția proprietarilor
apartamentelor de la parter, blocul fiind amplasat în câmp deschis. În acest context, domnul
primar propune să se analizeze siuația juridică a terenului în cauză, urmând a se stabili
modalitatea de concesionare/vânzare a terenului, conform legislației în vigoare. Cererea se va
repartiza spre soluționare Compartimentului Agricol și Cadastru. Nu sunt obiec țiuni cu privire
la cererea depusă.
 Cererea cu numărul de înregistrare 39/26.10.2017 depusă de doamna Olar Viorica, din
localitatea Marghita, str. I.L.Caragiale, nr. 50 (blocul fostului SMA Marghita) care solicită
cumpărarea unei suprafețe de teren de aproximativ 300 mp, pe care o folose ște de aproximativ
48 ani și pe care are are o mică construcție (garaj, cămară), motivând că dorește să intre în
legalitate. Și în acest caz, domnul primar propune să se analizeze situa ția juridică a terenului,
urmând a se stabili ulterior modalitatea de concesionare/vânzare, conform legislației în vigoare.
Cererea se va repartiza spre soluționare Coompartimentului Agricol și Cadastru. Nu sunt
obiecțiuni cu privire la cererea depusă.
Se constată că nu sunt cereri/solicitări ale cetățenilor sau alte probleme care să fie discutate în
ședință.
Domnul preşedinte de ședință 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 31 octombrie 2017.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 4 (patru) pagini,
azi, 31 octombrie 2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
Hegeto Alexandru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria
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