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Nr. 2316 din 31.10.2018

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 31 octombrie 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.
2273 din 23.10.2018 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 118 din 23 octombrie 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  edin ei  ordinare  din  data  de  28ș ț
septembrie 2018.

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 49 din

31 iulie  2018 privind aprobarea trecerii  unui  teren situat  în extravilanul  localită ii  Ciutelec,ț
comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  în  proprietatea  privată  aț
comunei Tăuteu, precum i atribuirea de număr cadastral acestui imobil.ș

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu
3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  revizuirii  Programului  anual  de  achizi ii  al  comuneiț

Tăuteu, pe anul 2018.
             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

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 amânat până la următoarea şedinţă ordinară, domnul primar solicită introducerea pe Ordinea
de zi a următorului proiect de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantită ii de carburant necesară lucrărilor de decolmatare aț
râului Bistra.
- ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
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            Se analizează documentele aferente proiectului 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”. 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. 66/31.10.2018.
                   
           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 28 septembrie 2018.
           Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 septembrie 2018.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-verbal al şedinţei
de îndată cu numărul de înregistrare 2049 din data de 28 septembrie 2018.      .
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Domnul preşedinte de şedinţă Varga Vasile-Sandu supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 67/31.10.2018.

           III. Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
revocarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Tăuteu  nr.  49  din  31  iulie  2018  privind
aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localită ii Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ulț ț
Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum iș
atribuirea de număr cadastral acestui imobil.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2081/02.10.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2082/02.10.2018 întocmit  de  Compartimentul  Juridic  din  aparatul  de  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 Varga Vasile-Sandu supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 68/31.10.2018.

            IV. Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea revizuirii Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu, pe anul 2018.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2083/02.10.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2084/02.10.2018 întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  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 Varga Vasile-Sandu supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 69/31.10.2018.

            V. Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea cantită ii de carburant necesară lucrărilor de decolmatare a râului Bistra.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2085/02.10.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2086/02.10.2018 întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului,  precum  şi  de  Avizul  favorabil  comun  al  Comisiei  de  specialitate  pentru  agricultură,
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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 Varga Vasile-Sandu supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 70/31.10.2018.

           VI. Se trece la punctul 5 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

            De asemenea, domnul primar aduce la cuno tin a consilierilor locali stadiul implementăriiș ț
proiectelor finan ate din fonduri europene i fonduri guvernamentale, după cum urmează:ț ș

- ”Înfiin are  After  School  în  localitatea  Bogei,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor”ț ț ,  PNDR,
Submăsura 7.2 – fază de execu ie. Pentru această investi ie este necesară suplimentarea cu sumaț ț
de  27.069,29  lei,  de  la  bugetul  local,  pentru  executarea  unor  lucrări  de  drenare  a
amplasamentului.

- ”Modernizare Cămin Cultural în localitatea Bogei, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț , PNDR,
Submăsura 7.6 – fază de execu ie.ț

- ”Modernizare infrastructură rutieră în ADI BISTRA - BARCĂU”, PNDR, Submăsura 7.2 –
contract de lucrări încheiat. 

- ”Achizi ionare  utilaj  în  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor  (buldoexcavator)”ț ț ,  GAL BIHOR.
Măsura  M1/6B  –  licita ia  publică  a  fost  finalizată,  urmează  să  se  semneze  contractul  deț
furnizare cu oferatntul desemnat câ tigător.ș  

- ”Înfiin are  re ea  de  canalizare  menajeră  i  sta ie  de  epurare  în  comuna Tăuteu,  jude ulț ț ș ț ț
Bihor”, PNDL II – fază de licita ie publică.ț

- ”Construire pod peste  râul Bistra în localitatea Tăuteu,  comuna Tăuteu,  jude ul  Bihor”,ț
PNDL II – lucrările sunt în fază de licita ie publică.ț

- ”Construire pod peste  râul Bistra în localitatea Poiana,  comuna Tăuteu,  jude ul  Bihor”,ț
PNDL II – lucrările sunt în fază de licita ie publică.ț

            Se constată că nu sunt alte probleme care să fie discutate în edin ă.ș ț
            Domnul preşedinte de edin ă Varga Vasile-Sandu 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 31 octombrie 2018.

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 3 (trei) pagini, azi,
31 octombrie 2018.

      PRE EDINTE DE EDIN Ă                                                      Ș Ș Ț CONTRASEMNEAZĂ
            CONSILIER LOCAL                                                                       SECRETAR 
              Varga Vasile-Sandu                                                                  Silaghi Adela Maria
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