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Nr. 2587 din 11.12.2017
PROCES-VERBAL 

Încheiat azi, 11.12.2017, în şedinţa de îndată a Consiliului Local al 
comunei Tăuteu, judeţul Bihor

 
            La sala de şedinţe a Consiliului Local al  Comunei Tăuteu are loc şedinţa de îndată a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu, convocată de către Primarul Comunei Tăuteu în baza Dispoziţiei
nr. 288 din data de 11 decembrie 2017. 
            La şedinţă sunt prezenţi în sală 11 consilieri locali din 13 consilieri locali în funcţie, domnul
viceprimar Brindea Cornel (care este i consilier local) şi secretarul comunei Tăuteu. Domnul primarș
Vincze Nandor- tefan nu este prezent în sală, fiind plecat din localitate în interes de serviciu, motivȘ
pentru care l-a delegat pe domnul viceprimar să prezinte în cadrul edin ei de îndată proiectele deș ț
hotărâre ini iate. Lipsesc motivat doamna consilier Solyom Iudit i domnul consilier Scurt Cozminț ș
Mihai,  care au anunţat la momentul convocării  că nu pot fi  prezen i la şedinţă,  întrucât se află laț
serviciu şi nu pot părăsi locul de muncă.
            Convocarea consiliului local s-a telefonic, de către secretarul comunei Tăuteu, prezentându-se
ordinea de zi, data şi ora desfăşurării şedinţei de îndată. 
            Şedinţa a început la ora 13.00, în sala de şedinţe a Primăriei Comunei Tăuteu.                            
            Şedinţa consiliului local este publică.
            Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei Comunei Tăuteu: 

- Dl. Viceprimar Brindea Cornel
- Dna. Silaghi Adela Maria – secretarul Comunei Tăuteu. 

             Pentru început, domnul viceprimar Brindea Cornel explică domnilor consilieri motivul iș
urgen a convocării Consiliului Local al comunei Tăuteu în edin ă de îndată, respectiv modificarea iț ș ț ș
completarea documenta iei pentru două dintre investi iile care au fost selectate să ob ină finan are înț ț ț ț
cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Locală (PNDL II) aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013, întrucâtț
în cadrul devizului general de lucrări anexat studiului de fezabilitate au fost incluse i lucrări care nuș
sunt eligibile în cadrul programului.          
              Documenta ia tehnică a fost modificată de către proiectant i este obligatorie aprobarea ei prinț ș
hotărâre  de  consiliu,  pentru  a  fi  depusă  în  termen  la  MDRAPFE.  Este  vorba  de  2  obiective  de
importan ă majoră în comuna Tăuteu, respectiv:ț

1. Construire pod peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț
2. Construire pod peste Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu, jude ul Bihor.     ț

           I. În conformitate cu prevederile art. 43 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, domnul viceprimar Brindea Cornel
prezintă ordinea de zi a şedinţei ordinare, după cum urmează:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de
investi ii ț ”Construire pod peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț .
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de
investi ii ț ”Construire pod peste Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț .
- iniţiator: Primarul comunei Tăuteu

            Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la ordinea de zi, se supune la vot aprobarea proiectului de
hotărâre a ordinii de zi.
            Se votează cu 11 voturi ”pentru”.
            Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 84/11.12.2017.
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           II. Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi: aprobarea indicatori tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investi ii  ”Construire  pod peste  Bistra  în  localitatea  Tăuteu,ț
comuna Tăuteu, jude ul Bihor”.ț
            Domnul viceprimar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat de primarul comunei Tăuteu. Proiectul
de hotărâre este însoţit de Expunerea de motive nr. 2575/11.12.2017 şi de Raportul de specialitate nr.
2583/11.12.2017  întocmit  de  dna.  Curtean  Florina  –  şef  Serviciu  Financiar  Contabil  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
           Nu sunt obiec iuni cu privire laproiectul de hotărâre supus dezbaterii.ț
           Domnul pre edinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.ș
           Se votează cu 11 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 85/11.12.2017.

           III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: aprobarea indicatori tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investi ii  ”Construire  pod  peste  Bistra  în  localitatea  Poiana,ț
comuna Tăuteu, jude ul Bihor”.ț
            Domnul viceprimar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat de primarul comunei Tăuteu. Proiectul
de hotărâre este însoţit de Expunerea de motive nr. 2576/11.12.2017 şi de Raportul de specialitate nr.
2584/11.12.2017  întocmit  de  dna.  Curtean  Florina  –  şef  Serviciu  Financiar  Contabil  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.ț
           Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 11 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 86/11.12.2017.

           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:ț
1. H.C.L nr. 84/11.12.2017 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al
Comunei Tăuteu, din data de 11 decembrie 2017.
2.  H.C.L nr. 85/11.12.2017 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de
investi ii ț ”Construire pod peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”.ț
3.  H.C.L. nr. 86/11.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investi ii ț ”Construire pod peste Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț .

             Preşedintele de şedinţă mulţumeşte celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei de îndată
din data de 11 decembrie 2017, drept pentru care s-a încheiat prezetul proces-verbal de şedinţă, care
este format din 2 (două) pagini.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           SECRETAR 
                Hegeto Alexandru                                                                  Silaghi Adela Maria
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