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

Nr. 2465 din 29.11.2017

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 29 noiembrie 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 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.
2381  din  22.11.2017 şi  a  Dispoziţiei  Primarului  nr.  255  din  22.11.2017,  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 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, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu i domnul director de la S.C.Ș ș
SPIC TĂUTEU S.A.. 
         
           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  edin ei  ordinare  din  data  de  29ș ț
noiembrie  2017

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de Contract-cadru de administrare propus de

Ocolul Silvic Marghita.  
             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

3. Raportul Primarului cu privire la informarea consilierilor locali, în conformitate cu prevederile
art.  63  alin.  3  i  alin.  122  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administra ia  publică  locală,ș ț
republicată, cu modificările i completările ulterioare.ș

4. 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 proiect 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 trecerii unui mijloc fix din domeniul public al comunei
Tăuteu în domeniul privat al comunei Tăuteu, în vederea scoaterii din func iune i casăriiț ș
efective.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț  
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            Preşedintele de şedinţă supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre
iniţiat de dl.primar. 
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”. Proiectul de hotărâre este introdus 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. 80/29.11.2017.
                     
           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 31 octombrie 2017. 
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 octombrie 2017.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 2233 din data de 31 octombrie 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. 81/29.11.2017.

           III. Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea modelului  de Contract-cadru de administrare în regim silvic,  a suprafeţei de fond
forestier/perdea forestieră de protec ie, amplasată în unitatea administrativ-teritorială comunaț
Tăuteu, propus de Ocolul Silvic Marghita.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2292/08.11.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr.  2294/08.101.2017  întocmit  de  Compartimentul  Agricol  i  Cadastru  din  cadrul  aparatului  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
           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. 82/29.11.2017.

           IV. Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea trecerii unui mijloc fix din domeniul public al comunei Tăuteu în domeniul privat al
comunei Tăuteu, în vederea scoaterii din func iune i casării efective.ț ș
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2296/08.11.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr.  2297/08.11.2017  întocmit  de  dl.  Jarca  Lucian,  consilier-topograf  în  Compartimentul  Agricol  iș
Cadastru 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.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           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. 83/29.11.2017.
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           V. Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
           Domnul primar aduce la cuno tin ă domnilor consilieri, prin ș ț Raportul de informare întocmit în
baza prevederilor art. 63 alin. 3 i ale art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia publicăș ț
locală, republicată, cu modificările i completările ulterioare, următoarele:ș

 Stadiul  proiectelor  de  investi ii  aflate  în  implementare i/sau în  fază de  aprobare aț ș

finan ării.ț
 Situaţia  gestionării  bunurilor  apar inând  unită ii  administrativ-terioriale  comunaț ț

Tăuteu.
 Situa ia  centralizării  cererilor  de  restituire  nesolu ionate,  în  vederea  stabiliriiț ț

suprafe elor  de  teren  necesare finalizării  procesului  de  restituire,  conform Legii  nr.ț
165/2013.

            În continuare, dl. Drimbău Călin-Miron prezintă situa ia cu care se confruntă societatea,ț
motivând că este necesară majorarea pre ului la apă începând cu 1 ianuarie 2018 i anun ă ca va depuneț ș ț
un memoriu justificativ în acest sens. Nu to i consilierii sunt de acord cu majorarea pre ului la apă, iarț ț
dl. consilier Colompar Adrian-Mihai se opune i men ionează nu va vota proiectul de hotărâre care va fiș ț
ini iat în acest sens. ț

În continuare, se pun în discu ie cerereile depuse de următoarele persoane:ț

 Cererea cu numărul de înregistrare 40/17.11.2017 depusă de Protopopiatul Român Unit cu

Roma, Greco-Catolic Marghita, prin care solicită acordarea în concesiune a unui teren intravila
în localitatea Bogei în vederea construirii unei case parohiale. Domnii consilieri nu se opun
acestei  cereri  i  consideră  că  func ionarea  cultului  greco-catolic  în  localitatea  Poiana  esteș ț
binevenit pentru comunitate. În acest context, se propune de către dl. primar analizarea situa ieiț
în acest sens, iar cererea este repartizată spre analiză Compartimentului Agricol i Cadastru.ș

 Cererea cu numărul de înregistrare 41/17.11.2017 depusă de domnul Moisa Sergiu-Vlad, din

localitatea Bogei, nr. 285, care solicită scutirea de la plata impozitelor conform codului civil iș
anexează cererii, în copie: CI, certificat de încadrare în grad de handicap i Contract de dona ieș ț
imobiliară.  Domnii  consilieri  cunosc  situa ia  petentului,  se  analizează  documentele  anexateț
cererii  i  nu  sunt  obiec iuni  cu  privire  la  cererea  depusă,  urmând ca  dl.  primar  să  dispunăș ț
scutirea de la plata impozitului.

           Se constată că nu sunt cereri/solicitări ale cetă enilor sau alte probleme care să fie discutate înț
edin ă.ș ț

            Domnul preşedinte de edin ă Hegeto Alexandru anunţă că s-au epuizat toate punctele de peș ț
ordinea de zi,  mulţumeşte alături de primarul comunei Tăuteu celor prezenţi şi declară închise lucrările
şedinţei ordinare din data de 29 noiembrie 2017.

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 3 (trei) pagini, azi,
29 noiembrie 2017.

      PRE EDINTE DE EDIN Ă                                                     Ș Ș Ț CONTRASEMNEAZĂ
                    CONSILIER                                                                              SECRETAR 
                Hegeto Alexandru                                                                   Silaghi Adela Maria
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