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Nr. 2914 din 31.10.2019

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 31 octombrie 2019, 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. 137 alin 1 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.ța de urgență a Guvernului nr. ța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul  administrativ,  referitoare  la  prezenţa  majoritaţii  consilierilor  locali  în
functie, sedinţa fiind legal constituită.
           Şedinţa a fost convocată de secretarul general al comunei Tăuteu pe baza Convocării scrise nr.
2865 din 25.10.2019 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 95 din 25 OCTOMBRIE 2019, în conformitate
cu prevederile art. 133 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 134 alin. 1 lit. a i alin. 2 din Ordonan a deși alin. 2 din Ordonanța de ța de
urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.ța de
            În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum i Ordinea de zi propusă ași alin. 2 din Ordonanța de
se discuta, conform prevederilor art. 134 alin. 5 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ța de ța de
privind Codul administrativ.

           Lucrările şedinţei ordinare sunt publice, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. 1 iși
alin. 2 din  Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.ța de urgență a Guvernului nr. ța de urgență a Guvernului nr.
           La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze
Nandor- tefan i doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu.Ștefan și doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu. și alin. 2 din Ordonanța de
         
           I. 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 30 septembrieși alin. 2 din Ordonanța de ța de
2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteuța de
pe trimestrul III - anul 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

3. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  rectificării  bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  pe anul
2019, al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

            În temeiul prevederilor art. 135 alin. 8 din  Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ța de ța de
privind  Codul  administrativ,  domnul  Primar  propune  suplimentarea  Ordinii  de  zi  cu  următoarele
proiecte de hotărâre: 

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  Organigramei  i  a  Statului  de  funcţii  alși alin. 2 din Ordonanța de
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu
- Observa ie: țiator: Primarul comunei Tăuteu urgen a impune adoptarea acestei hotărâri.  ța impune adoptarea acestei hotărâri.  

5. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a
accesoriilor  aferente obligaţiilor  bugetare principale  restante la data de 31.12.2018 inclusiv,
datorate  bugetului  local  de către  contribuabilii  de pe raza administrativ-teritorială  a  unită iița de
administrativ-teritoriale comuna Tăuteu.
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- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu
- Observa ie: țiator: Primarul comunei Tăuteu urgen a impune adoptarea acestei hotărâri.  .ța impune adoptarea acestei hotărâri.   

           Nu sunt obiec iuni cu privire la suplimentarea Ordinii de zi. Domnul Primar supune la votța de
suplimentarea Ordinii de zi cu proiectele de hotărâre men ionate mai sus,  ța de se votează cu 13 voturi
”pentru”.  Proiectele  de hotărâre  sunt  introduse  pe  Ordinea de zi  a  edin ei  ordinare  din 31și ța de urgență a Guvernului nr.
octombrie 2019

            Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la Ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 135 alin.
7 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr.  57/2019 privind Codul administrativța de ța de ,  domnul primar
Vincze Nandor- tefan supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre a Ordinii de zi.Ștefan și doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu.
            Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
            Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 86/31.10.2019.

            II. Se trece la dezbaterea  punctului 1 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data
de 30 septembrie 2019.
           Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 septembrie 2019.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 2684 din data de 30 septembrie 2019. Proiectul de hotărâre este
înso it deța de  Referatul de aprobare nr. 2735/08.10.2019 al primarului comunei Tăuteu i de Raportul deși alin. 2 din Ordonanța de
avizare nr. 2740/08.10.2019 întocmit de secretarul general  al comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Peto Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 87/31.10.2019        

           III.  Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul III - anul 2019.ța de urgență a Guvernului nr.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 2736/08.10.2019 al Primarului Comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr.  2741/09.10.2019  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, 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.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Peto Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 88/31.10.2019.
                                         
            IV.  Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  pe  anul  2019  al   S.C.  SERVICIUL
PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A..
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 2737/08.10.2019 a Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
2742/08.10.2019 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului  Comunei  Tăuteu,  precum  şi  de  Avizul  favorabil  al  Comisiei  de  specialitate pentru
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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.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Peto Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 89/31.10.2019        

           V.  Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  modificării  Organigramei  i  a  Statului  de  funcţii  al  aparatului  de  specialitate  alși
Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 2890/29.10.2019 a Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
2896/30.09.2019  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.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Peto Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 90/31.10.2019        

           VI.  Se trece la dezbaterea  punctului 5 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
instituirea  unor  facilităţi  fiscale  şi  aprobarea  procedurii  de  anulare  a  accesoriilor  aferente
obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local
de  către  contribuabilii  de  pe  raza  administrativ-teritorială  a  unită ii  administrativ-teritorialeța de urgență a Guvernului nr.
comuna Tăuteu.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 2900/30.10.2019 a Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
2908/30.10.2019  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului  comunei  Tăuteu,  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.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Peto Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 91/31.10.2019        

           După dezbaterea proiectelor de hotărâri înscrise pe Ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, anunţă
că, în urma voturilor consilierilor locali prezen i, au fost adoptate următoarele hotărâri:ța de

1.  H.C.L. nr. 86/31.10.2019 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, din data de 31 octombrie 2019.
2. H.C.L.  nr.  87/31.10.2019 privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  şedinţei  ordinare  a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 30 septembrie 2019.
3. H.C.L.  nr.  88/31.10.2019 privind  aprobarea  contului  de  execu ie  al  bugetului  local  alța de
comunei Tăuteu pe trimestrul III - anul 2019.
4. H.C.L. nr. 89/31.10.2019 aprobarea rectificării  bugetului de venituri  şi cheltuieli  pe anul
2019, al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A..
5. H.C.L. nr. 90/31.10.2019 privind aprobarea modificării Organigramei i a Statului de funcţiiși alin. 2 din Ordonanța de
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
6. H.C.L. nr. 91/31.10.2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de
anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018
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inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii  de pe raza administrativ-teritorială a
unită ii administrativ-teritoriale comuna Tăuteu.ța de

            VI. Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: DIVERSE.

            Domnul Primar pune în discu ie următoarele cereri ale cetă enilor:ța de ța de

 Cererea cu numărul de înregistrare 18/02.10.2019 depusă de domnul Maghiar Marinel, cu
domiciliul în localitatea Ciutelec, nr. 165, prin care solicită închirierea un teren intravilan situat
lângă  cimitirul  din  localitatea  Ciutelec.  Nu  motivează  scopul  închirierii.  Domnul  primar
men ionează că parcela solicitată face parte din rezerva comunei Tăuteu i este deja închiriatăța de și alin. 2 din Ordonanța de
unei alte persoane. Domnul primar supune la vot aprobarea cererii, se votează cu 13 voturi
”împotrivă”, cererea este respinsă. În acest context, petentul va fi anun at cu privire la acestța de
aspect.

 Cererea cu numărul de înregistrare 19/22.10.2019 depusă de domnul Haraga Călin,  cu
domiciliul în localitatea Bogei, nr. 121/O, prin care solicită ”acordarea” un teren intravilan în
comunitatea de romi din Bogei, pentru a- i construi o casă. Domnul primar men ionează că seși alin. 2 din Ordonanța de ța de
vor face  măsurători  în  teren,  pentru  a  se  vedea dacă  este  teren  disponibil  i  se  va întocmiși alin. 2 din Ordonanța de
documenta ia de vânzare/închiriere, conform legisla iei în vigoare. ța de ța de Domnul primar supune la
vot aprobarea cererii, se votează cu 13 voturi ”pentru”, cererea este aprobată.  Cererea va
fi repartizată, în scopul întocmirii documenta iei, domnului Jarca Lucian – consilier-topograf înța de
cadrul Compartimentului Urbanism, Agricol i Cadastru, în colaborare cu secretarl general alși alin. 2 din Ordonanța de
comunei Tăuteu. Petentul va fi anun at cu privire la acest aspect.ța de

            Se constată că nu sunt alte probleme/cereri care să fie discutate în edin ă.și alin. 2 din Ordonanța de ța de

            Domnul preşedinte de edin ă Peto Gavrilși alin. 2 din Ordonanța de ța de  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 2019.
            Drept pentru care, în temeiul prevedrilor art. 138 alin. 13-14 din Ordonan a de urgen ă ața impune adoptarea acestei hotărâri.  ța impune adoptarea acestei hotărâri.  
Guvernului nr. 57/2019 prviind Codul administrativ, s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă
format din 4 (patru) pagini, azi, 31 octombrie 2019.

      PRE EDINTE DE EDIN Ă                                                     ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     ȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ
            CONSILIER LOCAL                                                           SECRETAR GENERAL
                   Peto  Gavril                                                                          Silaghi Adela Maria
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