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

Nr. 3305 din 20.12.2019

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 19 decembrie 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.
3214 din 11.12.2019 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 106 din 11 decembrie 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 Drimbău Călin-și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de ța de
Miron, administratorul S.C. SPIC TĂUTEU S.A.
         
           I. Domnul primar Vincze Nandor-Ştefan prezintă Ordinea de zi a şedinţei ordinare, după cum
urmează:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Pre edintelui de edin ă.și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de ța de
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare din 27 noiembrieși alin. 2 din Ordonanța de ța de
2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

3. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Strategiei  Achizi iilor  Publice a comunei  Tăuteu i  ața de și alin. 2 din Ordonanța de
Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu, pe anul 2020.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Contractului  de  mandat  privind  exercitarea  şi
încredinţarea funcţiei de director, în baza delegării unor atribuţii de conducere ale Consiliului
de Administraţie al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

5. Proiect de hotărâre privind validarea Dispozi iei  Primarului nr. 105 din 10 decembrie  2019ța de
privind rectificarea bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe trimestrul al IV-lea alța de
anului 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi
efectuate în anul 2020, de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuțiator: Primarul comunei Tăuteu

7. 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
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       8.  Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ța de ța de și alin. 2 din Ordonanța de
           
            Având în vedere că nu s-a primit adresa oficială de la Adminstra ia Jude eană a Finan elorța de ța de ța de
Publice  Bihor  cu privire  la  sumele  alocate  prin Hotărâre  de Guvern,  proiectul  de hotărâre  privind
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019 nu îndepline teța de și alin. 2 din Ordonanța de
condi iile legale pentru a fi supus dezbaterii, drept urmare, în baza art. 135 alin. 6 din Ordonan a deța de ța de
urgen ă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  domnul  primar  propune  scoatereața de
acestui proiect de pe Ordinea de zi a edin ei ordinare. și alin. 2 din Ordonanța de ța de  Se votează cu 13 voturi ”pentru”, proiectul de
hotărâre  privind  aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ța de
este scos de pe Ordiena de zi. 
            Întrucât nu sunt alte obiecţiuni 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. 97/19.12.2019.

            II. Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea
Pre edintelui de edin ă.și și ța de urgență a Guvernului nr.
           Domnul primar aduce la cuno tin ă consilierilor că expriră manadatul de pre edinte al domnuluiși alin. 2 din Ordonanța de ța de și alin. 2 din Ordonanța de
consilier Peto Gavril, aleasă prin H.C.L. nr. 80/30 septembrie 2019.
            Domnul consilier Scurt Cozmin-Mihai îl propune pe domnul consilier Bradacs Zsolt pentru
mandatul de pre edinte pentru următoarele 3 luni. Întrucât nu sunt alte propuneri,  se supune la votși alin. 2 din Ordonanța de
propunerea domnului consilier Scurt Cozmin-Mihai.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”, iar domnul consilier Bradacs Zsolt este ales Pre edinte deși alin. 2 din Ordonanța de
edin ă pentru următoarele 3 luni, începând cu luna decembrie.și alin. 2 din Ordonanța de ța de

           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 98/19.12.2019.

           III. Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data
de 27 noiembrie 2019.
           Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 noiembrie 2019.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 3125 din data de 27 noiembrie 2019. Proiectul de hotărâre este
înso it deța de  Referatul de aprobare nr. 3187/06.12.2019 al primarului comunei Tăuteu i de Raportul deși alin. 2 din Ordonanța de
avizare nr. 3192/09.12.2019 întocmit de secretarul general  al comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 99/19.12.2019        

           IV.  Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Strategiei Achizi iilor Publice a comunei Tăuteu i a Programului anual de achiziţiița de urgență a Guvernului nr. și
publice al comunei Tăuteu, pe anul 2020.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 3188/06.12.2019 al Primarului Comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr.  3193/09.12.2019  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.  Doamna  contabil  prezintă  Strategia
Achizi iilor Publice a comunei Tăuteu i Programul anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu, peța de și alin. 2 din Ordonanța de
anul 2020
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 100/19.12.2019.             

2



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

            V.  Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Contractului de mandat privind exercitarea şi încredinţarea funcţiei de director, în
baza delegării unor atribuţii de conducere ale Consiliului de Administraţie 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. 3189/06.12.2019 a Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
3194/09.12.2019 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. Domnul Drimbău Călin-Miron, fiind prezent la edin ași alin. 2 din Ordonanța de ța de
ordinară de consiliu, î i prezintă propunerea de contract de mandat i sus ine că este pregătit pentru ași alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de ța de
conduce i a administra societatea în continuare. De asemenea, domnul Drimbău Călin-Miron expuneși alin. 2 din Ordonanța de
domnilor consilieri realizările în cadrul societă ii, precum i problemele cu care se confruntă i pe careța de și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de
le-a solu ionat favorabil de fiecare dată. ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 101/19.12.2019.

           VI.  Se trece la dezbaterea  punctului 5 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
validarea Dispozi iei  Primarului nr. 105 din 10 decembrie 2019 privind rectificarea bugetuluița de urgență a Guvernului nr.
local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe trimestrul al IV-lea al anului 2019.ța de urgență a Guvernului nr.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 3213/11.12.2019 a Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
3253/16.12.2019  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 Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 102/19.12.2019        

           VII.  Se trece la dezbaterea  punctului 6 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2020, de către
persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat.  Proiectul de hotărâre este însoţit de
Referatul de aprobare nr. 3190/06.12.2019 a Primarului comunei Tăuteu i Raportul de specialitate nr.și alin. 2 din Ordonanța de
3195/09.12.2019  întocmit  de  Compartimentul  Asisten ă  Socială  din  aparatul  de  specialitate  alța de
primarului, precum şi de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru muncă i protec ie socială,și alin. 2 din Ordonanța de ța de
protec ie copii, tineret i sport, activită i social-culturale, culte din cadrul Consiliului Local al Comuneița de și alin. 2 din Ordonanța de ța de
Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ța de
           Domnul preşedinte de şedinţă Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 103/19.12.2019        

           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. 97/19.12.2019 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, din data de 19 decembrie 2019.
2. H.C.L. nr. 98/19.12.2019 privind alegerea Pre edintelui de edin ă.și alin. 2 din Ordonanța de și alin. 2 din Ordonanța de ța de
3. H.C.L.  nr.  99/19.12.2019 privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  şedinţei  ordinare  a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 27 noiembrie 2019.
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4. H.C.L.  nr.  100/19.12.2019 privind  aprobarea  Strategiei  Achizi iilor  Publice  a  comuneița de
Tăuteu i a Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu, pe anul 2020.și alin. 2 din Ordonanța de
5. H.C.L. nr. 101/19.12.2019 privind aprobarea Contractului de mandat privind exercitarea şi
încredinţarea funcţiei de director, în baza delegării unor atribuţii de conducere ale Consiliului de
Administraţie al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
6. H.C.L. nr. 102/19.12.2019 privind validarea Dispozi iei Primarului nr. 105 din 10 decembrieța de
2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe trimestrul al IV-ța de
lea al anului 2019.
7. H.C.L. nr. 103/19.12.2019 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce
vor fi efectuate în anul 2020, de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social,
potrivit  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim garantat,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.

            VIII. Se trece la punctul 7 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 47/19.12.2019 depusă de domnul Scurt Cozmin-Mihai,
cu domiciliul  în localitatea Ciutelec,  nr.  122, prin care solicită  cumpărarea terenului  aferent
casei, pe care îl folose te în prezent, iar până la solu ionarea actelor de cumpărare dore ete să-lși alin. 2 din Ordonanța de ța de și alin. 2 din Ordonanța de
închirieze. Având în vedere că de ine func ia de consilier local, domnulța de ța de  Scurt Cozmin-Mihai
men ionează că se va ab ine de la vot. În acest context, domnul primar men ionează că se vorța de ța de ța de
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/concesionare,  conform  legisla iei  în  vigoare.  ța de ța de Domnul
primar supune la vot aprobarea cererii, se votează cu 12 voturi ”pentru” i 1 ab inere –și ța de urgență a Guvernului nr.
domnul consilier Scurt Czomin-Mihai, cererea este aprobată. Cererea  va fi repartizată, în
scopul  întocmirii  documenta iei,  domnului  Jarca  Lucian  –  consilier-topograf  în  cadrulța de
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

            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 Bradacs Zsoltși 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 19 decembrie 2019.

            Drept pentru care, în temeiul prevedrilor art. 138 alin. 13-14 din Ordonan a de urgen ă ața de urgență a ța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 prviind Codul administrativ, s-a încheiat prezentul Proces-verbal de şedinţă
format din 4 (patru) pagini, azi, 19 decembrie 2019.

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

        PRE EDINTE DE EDIN ĂȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ȚĂ                           O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
              CONSILIER LOCAL                                                   SECRETAR GENERAL
                     Bradacs Zsolt                                                               Silaghi Adela Maria
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