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

Nr. 3125 din 27.11.2019

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 27 noiembrie 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.
3076 din 20.11.2019 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 101 din 20 noiembrie 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, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu i doamna CurteanȘtefan, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu și doamna Curtean și alin. 2 din Ordonanța de
Florina, ef Serviciu Financiar Contabil. De asemenea, mai participă la edin ă domnul anta-Cucurași alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de ța de Ștefan, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu și doamna Curtean
Cosmin, directorul colii Gimnaziale nr. 2 Bogei.Ștefan, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu și doamna Curtean
         
           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 31 octombrieși alin. 2 din Ordonanța de ța de
2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor i impozitelor locale ale comunei Tăuteu, jude ulși alin. 2 din Ordonanța de ța de
Bihor, pe  anul 2020.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pentru anul şcolarța de
2020-2021.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu, jude ulța de
Bihor, pe anul 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

       5.  Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ța de ța de și alin. 2 din Ordonanța de
            
            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, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu și doamna Curtean
            Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
            Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 92/27.11.2019.
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            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 31 octombrie 2019.
           Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 octombrie 2019.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 2914 din data de 31 noiembrie 2019. Proiectul de hotărâre este
înso it deța de  Referatul de aprobare nr. 2983/11.11.2019  al primarului comunei Tăuteu i de Raportul deși alin. 2 din Ordonanța de
avizare nr. 2990/18.11.2019 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. 93/27.11.2019        

           III.  Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea taxelor i impozitelor locale ale comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe  anul 2020.și ța de urgență a Guvernului nr.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 2744/08.10.2019 al Primarului Comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr.  2986/15.11.2019  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  cadrul  aparatului  de
specialitate  al  Primarului  Comunei  Tăuteu,  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. 94/27.11.2019.
                                         
            IV.  Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat la nivelul comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pentru anul şcolar 2020-2021.ța de urgență a Guvernului nr.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 2985/15.11.2019 a Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
2988/18.11.2019 întocmit de Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Tăuteu, precum şi de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate  pentru învă ământ, sănătate,ța de
familie,  juridică  i  disciplină  din  cadrul  Consiliului  Local  al  Comunei  Tăuteu.  Se  men ionează  căși alin. 2 din Ordonanța de ța de
proiectul de hotărâre a avut la bază toate documentele cerute de legisla ia în vigoare, inclusiv avizulța de
conform al Inspectoratului colar Jude ean Bihor emis pe data de 22.11.2019. Men ionăm că în cadrulȘtefan, doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu și doamna Curtean ța de ța de
comisiei de specialitate, domnul consilier Bradacs Zsolt s-a ab inut cu privire la supunerea la vot ața de
proiectului de hotărâre ini iat de domnul primar, motivând că nu este de acord cu desfiin area grădini eița de ța de ța de
i a colii din localitatea Ciutelec.și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de

           De asemenea, men ionăm următoarele obiec iuni/interpelări cu privire la proiectul de hotărâre:ța de ța de
- Domnul consilier Scurt Cozmin-Mihai motivează că nu poate fi de acord cu proiectul de

hotărâre în forma ini iată,  întrucât grădini a,  coala primară i gimnazială din localitateața de ța de și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de
Ciutelec nu mai fac parte din re eaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar deța de
stat la nivelul comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pentru anul şcolar 2020-2021, fiind propuseța de
spre desfiin are, datorită numărului insuficent de copii.    ța de

- Domnul director anta-Cucura CosminȘanta-Cucura Cosmin : la baza proiectului de hotărâre i, implicit,  lași alin. 2 din Ordonanța de
baza  desfiin ării  unită ilor  colare  din  localitatea  Ciutelec,  stă  legisla ia  în  domeniu,ța de ța de și alin. 2 din Ordonanța de ța de
respectiv prevederile art. 63 alin. 1 din Legea Educa iei Na ionale nr. 1/2011, cu privire lața de ța de
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forma iunile  de  studiu,  pe  clase  sau  ani  de  studiu,  în  învă ământul  preuniversitar.  Prința de ța de
adresa  nr.1543/14.11.2019,  s-a  comunicat  către  Primăria  comunei  Tăuteu  efectivele
preconizate pentru anul colar 2020-2021, din care reiese că unită ile colare din localitateași alin. 2 din Ordonanța de ța de și alin. 2 din Ordonanța de
Ciutelec – grădini ă, coală primară i coală gimanzială –, nu mai îndeplinesc criteriile deța de și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de
func ionare/organizare în func ie de numărul de pre colari/elevi.ța de ța de și alin. 2 din Ordonanța de

- Domnul  consilier  Scurt  Cozmin-Mihai:  dore te  să  ini ieze  o  ac iune  de  strângere  deși alin. 2 din Ordonanța de ța de ța de
semnături de la părin i care au copii pre colari i care î i vor da acordul să- i înscrie copiiița de și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de
la grădini a din Ciutelec.  Men ionează că sunt părin i din localitatea Ciutelec care i-auța de ța de ța de și alin. 2 din Ordonanța de
înscris copiii la unită ile colare din comuna Pope ti. În acest sens, domnul consilier dore teța de și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de
să  fie  ini iat  un  nou  proiect  de  hotărâre  prin  care  Grădini a  cu  Program Prelungit  dința de ța de
localitatea Ciutelec să fie inclusă în re eaua colară pe anul 2020-2021.ța de și alin. 2 din Ordonanța de

- Domnul consilier  Colompar Adrian-Mihai:  sus ine ini iativa  domnului  consilier  Scurtța de ța de
Cozmin-Mihai.

- Domnul director anta-Cucura CosminȘanta-Cucura Cosmin :  explică  celor prezen i  că,  în  conformitate  cuța de
prevederile legisla iei în vigoare, pentru a fi înfiin ată Grădini a cu Program Prelungit, esteța de ța de ța de
nevoie de 20 de copii care să fie înscri i.și alin. 2 din Ordonanța de

- Domnul Primar Vincze Nandor- tefanȘanta-Cucura Cosmin : nu se opune ini iativei domnului consilier Scurtța de
Cozmin-Mihai  i  men ionează  că  va  sprijini,  cu  ceea  ce  este  necesar,  atât  cât  legea  îiși alin. 2 din Ordonanța de ța de
permite,  înfiin area  Grădini ei  cu  Program  Prelungit  din  localitatea  Ciutelec,  respectivța de ța de
dotarea cu măsu e, paturi etc., pentru func ionarea în condi ii optime a grădini ei.ța de ța de ța de ța de

           Domnul preşedinte de şedinţă Peto Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 9 voturi ”pentru” i 4 ”ab ineri”. S-au ab inut de la vot domnii consilieri:și ța de urgență a Guvernului nr. ța de urgență a Guvernului nr.
Bradacs Zsolt, Colompar Adrian-Mihai, Brindea Cornel i Scurt Cozmin-Mihai, motivând că nuși
pot aproba desfiin area unită ilor colare din localitatea Ciutelec.ța de urgență a Guvernului nr. ța de urgență a Guvernului nr. și
           Domnul Primar aduce la cuno tin ă domnilor consilieri că, în măsura în care se va ini ia unștință domnilor consilieri că, în măsura în care se va iniția un ță domnilor consilieri că, în măsura în care se va iniția un ță domnilor consilieri că, în măsura în care se va iniția un
nou proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pentru anul şcolar 2020-ță domnilor consilieri că, în măsura în care se va iniția un
2021 i se va ob ine un nou aviz conform de la Inspectoratul colar Jude ean Bihor, acesta va fi pus peștință domnilor consilieri că, în măsura în care se va iniția un ță domnilor consilieri că, în măsura în care se va iniția un Școlar Județean Bihor, acesta va fi pus pe ță domnilor consilieri că, în măsura în care se va iniția un
Ordinea de zi a edin ei ordinare din luna decembrie.ștință domnilor consilieri că, în măsura în care se va iniția un ță domnilor consilieri că, în măsura în care se va iniția un
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 95/27.11.2019        

           V.  Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe 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. 2984/11.11.2019 a Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
2987/15.11.2019  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  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.         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. 96/27.11.2019        

           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
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1.  H.C.L. nr. 92/27.11.2019 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, din data de 27 noiembrie 2019.
2. H.C.L.  nr.  93/27.11.2019 privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  şedinţei  ordinare  a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31 octombrie 2019.
3. H.C.L. nr. 94/27.11.2019 privind aprobarea taxelor i impozitelor locale ale comunei Tăuteu,și alin. 2 din Ordonanța de
jude ul Bihor, pe  anul 2020.ța de
4. H.C.L.  nr.  95/27.11.2019 privind  aprobarea  organizării  şi  funcţionării  reţelei  şcolare  a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pentruța de
anul şcolar 2020-2021.
5.  H.C.L. nr. 96/27.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu,
jude ul Bihor, pe anul 2019.ța de

            VI. Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
             Domnul Primar aduce în discu ie următoarele cereri ale cetă enilor:ța de ța de

 Cererea cu numărul de înregistrare 21/11.11.2019 depusă de domnul Pui Gabriel-Sergiu,
cu domiciliul în localitatea Bogei, nr. 165, prin care solicită închirierea/concesionarea un teren
agricol în parcela cu denumirea locală ”Ferma”, în suprafa ă de 1 ha, motivând că este crescătorța de
de ovine i are nevoie pentru cre terea animalelor. Domnul primar men ionează că se vor faceși alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de ța de
măsurători în teren, pentru a se vedea dacă este teren disponibil i se va întocmi documenta iași alin. 2 din Ordonanța de ța de
de  închiriere/concesionare,  conform  legisla iei  în  vigoare.  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 secretarul general alși alin. 2 din Ordonanța de
comunei Tăuteu. Petentul va fi anun at cu privire la acest aspect.ța de

            Domnul Primar pune în vedere domnilor consilieri că sunt o serie de cereri ale cetă enilor dința de
comunitatea de romi din localitatea Bogei care doresc să cumpere terenul pe care le sunt construite
casele i să intre în legalitate. În acest context, se va demara întocmirea documenta iei cadastrale, înși alin. 2 din Ordonanța de ța de
conformitate cu prevederile legisla iei în vigoare. Compartimentul Urbanism, Agricol i Cadastral, înța de și alin. 2 din Ordonanța de
colaborare cu secretarul general al comunei, vor duce la îndeplinire acest obiectiv.

            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 27 noiembrie 2019.
            Drept pentru care, în temeiul prevedrilor art. 138 alin. 13-14 din Ordonan a de urgen ă ață domnilor consilieri că, în măsura în care se va iniția un ță domnilor consilieri că, în măsura în care se va iniția un
Guvernului nr. 57/2019 prviind Codul administrativ, s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă
format din 4 (patru) pagini, azi, 27 noiembrie 2019.

                                                                                           Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din 

        PRE EDINTE DE EDIN ĂȘanta-Cucura Cosmin Șanta-Cucura Cosmin ȚĂ                           O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
              CONSILIER LOCAL                                                   SECRETAR GENERAL
                       Peto  Gavril                                                                 Silaghi Adela Maria
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