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Nr. 2450 din 15.11.2018

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 15.11.2018, 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. 123 din data de 15 NOIEMBRIE 2018. 
            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. Lipsesc motivatș
domnul  consilier  Colompar  Adrian-Mihai  i  doamna  consilier  Solyom  Iudit,  care  au  anunţat  laș
momentul convocării că nu pot fi prezen i la şedinţă, întrucât se află la serviciu şi nu pot părăsi loculț
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 10.00, în sala de şedinţe a Primăriei Comunei Tăuteu.                            
            Şedinţa consiliului local este publică.
            Participă la şedinţă din partea conducerii Primăriei Comunei Tăuteu: 

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

             Pentru început, domnul primar Vincze Nandor- tefan explică domnilor consilieri motivul iȘ ș
urgen a convocării Consiliului Local al comunei Tăuteu în edin ă de îndată, respectiv adresa asocia ieiț ș ț ț
S.C. APA CANAL NORD VEST S.A. înregistrată la institu ia noastră sub numărul 2449/14.11.2018,ț
prin care se solicită UAT Comuna Tăuteu să aprobe prin hotărâre de consiliu local suportarea din
bugetul local al Comunei Tăuteu, a cotei păr i din suma de 140.000 lei, reprezentând 1% din valoareaț
eligibilă a proiectului intitulat ”SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI DE FINAN ARE IȚ Ș
A DOCUMENTA IILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTAREȚ
A INFRASTRUCTURII  DE  APĂ  I  APĂ  UZATĂ  DIN  ZONA NORD  VEST  A JUDE ULUIȘ Ț
BIHOR, ÎN PERIOADA 2014-2020”.
            I. Luând în considerare că:

- U.A.T. comuna Tăuteu este ac ionar la  S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.ț
- S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A. a depus Cererea de Finan are având codul SMIS 125038,ț

în  cadrul  Apelului  de  Proiecte  POIM 1/3/2  Cre terea nivelului  de colectare i  epurare aș ș
apelor  uzate  urbane,  precum i  a  gradului  de  asigurare a alimentării  cu  apă potabilă  aș
popula iei.ț

- În urma evaluării proiectului, la data de 12.11.2018, Autoritatea de Management a transmis
Solicitarea de Clarificare nr. 1 / 12.11.2018, la care beneficiarul S.C. APA CANAL NORD
VEST S.A. trebuie să trimite răspunsul în termen de 5 zile lucrătoare.

- În cadrul  Solicitării  de  Clarificare,  la  pct.  5,  a  fost  solicitată  prezentarea hotărârilor  de
consiliu local privind asigurarea cofinan ării, de către to i ac ionarii societă ii.ț ț ț ț

           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 de îndată, după cum urmează:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea asigurării cofinan ării pentru proiectul intitulatț
”SPRIJIN  PENTRU  PREGĂTIREA  APLICA IEI  DE  FINAN ARE  I  AȚ Ț Ș
DOCUMENTA IILOR  DE  ATRIBUIRE  PENTRU  PROIECTUL  REGIONAL  DEȚ
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ I APĂ UZATĂ DIN ZONA NORD VESTȘ
A JUDE ULUI BIHOR, ÎN PERIOADA 2014-2020”.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. 71/15.11.2018.

           II. Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe Ordinea de zi: aprobarea 1. aprobarea asigurării
cofinan ării  pentru proiectul  intitulat  ”SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICA IEI DEț Ț
FINAN ARE  I  A  DOCUMENTA IILOR  DE  ATRIBUIRE  PENTRU  PROIECTULȚ Ș Ț
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ I APĂ UZATĂ DIN ZONAȘ
NORD VEST A JUDE ULUI BIHOR, ÎN PERIOADA 2014-2020”.Ț
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat de primarul comunei Tăuteu. Proiectul de
hotărâre este însoţit de Expunerea de motive nr. 2449/14.11.2018 şi de Raportul de specialitate nr.
2454/15.11.2018  întocmit  de  dna.  Curtean  Florina  –  şef  Serviciu  Financiar  Contabil  din  cadrul
aparatului  de  specialitate  al  primarului.  De  asemenea,  proiectul  de  hotărâre  este  înso it  de  avizulț
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,
care s-a întrunit înainte de edin a ordinară.ș ț
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.ț
           Domnul pre edinte de şedinţă Varga Vasile-Sandu supune la vot proiectul de hotărâre.ș
           Se votează cu 11 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 72/15.11.2018.

           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. 71/15.11.2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al
Comunei Tăuteu, din data de 15 noiembrie 2018.
2.  H.C.L  nr.  72/15.11.2018 privind  aprobarea  asigurării  cofinan ării  pentru  proiectul  intitulatț
”SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICA IEI DE FINAN ARE I A DOCUMENTA IILOR DEȚ Ț Ș Ț
ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE
APĂ I APĂ UZATĂ DIN ZONA NORD VEST A JUDE ULUI BIHOR, ÎN PERIOADA 2014-Ș Ț
2020”.
             Preşedintele de şedinţă mulţumeşte celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei de îndată
din data de 15 noiembrie 2018, drept pentru care s-a încheiat prezetul Proces-verbal de şedinţă, care
este format din 2 (două) pagini.

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ  
           CONSILIER LOCAL                                               SECRETAR

 Varga Vasile-Sandu                                          Silaghi Adela Maria
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