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

Nr. 2740 din 22.12.2017

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 21 decembrie 2017, 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.  40 alin (1) din Legea nr. 215/2001 republicată,  cu
modificările i completările ulterioare, prezenţa majoritaţii consilierilor locali în functie, sedinţa fiindș
legal constituită.
           Şedinţa a fost convocată de domnul primar Vincze Nandor- tefan pe baza Ș convocării scrise nr.
2381  din  22.11.2017 şi  a  Dispoziţiei  Primarului  nr.  295  din  15.12.2017,  în  conformitate  cu
prevederile  art.  39  alin.  3  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată  cu
modificarile şi completările ulterioare.
            În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum i ordinea de zi propusă aș
se discuta, conform prevederilor legale.
           Lucrările şedinţei ordinare sunt publice.
           La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze
Nandor- tefan,  dl.  viceprimar  Brindea  Cornel  i  doamna  Silaghi  Adela  Maria,  secretarul  comuneiȘ ș
Tăuteu. 
         
           I. În conformitate cu prevederile art. 43 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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.ș ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 29
noiembrie 2017.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al edin ei de îndată din data de 11ș ț
decembrie 2017.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

4. Proiect de hotărâre privind validarea Dispozi iei Primarului nr. 264  din 29 noiembrie 2017ț
privind virarea de credite în cadrul aceluia i capitol  i rectificarea bugetului local al comuneiș ș
Tăuteu, jude ul Bihor, pe trimestrul al IV-lea al anului 2017.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  aprobarea Strategiei Achizi iilor Publice a comuneiț
Tăuteu i a Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu, pe anul 2018.ș
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare i funcţionareș
a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

7. Proiect de hotărâre privind modificarea i completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37 dinș
28 aprilie 2017 privind aprobarea taxelor i impozitelor locale pe  anul 2018.ș
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   aprobarea  modificării  i  completării  Hotărâriiș
Consiliului  Local  nr.  60  din  31  iulie  2017  privind  aprobarea  salariilor  de  bază  pentru
func ionarii  publici  i  personalul  contractual  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  alț ș
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primărului  comunei  Tăuteu,  jude ul  Bihor, precum i  a  salariului  de  bază  al  secretaruluiț ș
comunei Tăuteu.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv de muncă i a Contractului colectivș
de muncă pentru angaja ii Primăriei comunei Tăuteu.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  analizei  apărării  împotriva  incendiilor  în  comuna
Tăuteu, pe anul 2017.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execu iei  bugetare  pe  anul  2017 i  a  bugetului  deț ș
venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al  S.C. Serviciul Public de Interes Comunal Tăuteu S.A.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

12. Proiect  de hotărâre privind aprobarea  majorării  salariilor  pentru angaja ii  din  cadrul  S.C.ț
Serviciul Public de Interes Comunal Tăuteu S.A.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

13. Proiect  de hotărâre privind aprobarea majorării  tarifului  la  apa potabilă  furnizată  de S.C.
Serviciul Public de Interes Comunal Tăuteu S.A..
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Strategiei de dezvoltare locală a Comunei
Tăuteu, jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”ACHIZI ONARE UTILAJȚ
ÎN COMUNA TĂUTEU”.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

16. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

           De asemenea, având în vedere urgenţa şi faptul că dezbaterea acestui proiect de hotărâre nu
poate fi amânată până la următoarea şedinţă ordinară, domnul primar solicită introducerea pe ordinea
de zi a următorelor proiecte de hotărâre:

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, pentru anul şcolar 2018-2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

18. Proiect de hotărâre privind validarea Dispozi iei Primarului nr. 298 din 19 decembrie 2017ț
privind virarea de credite în cadrul aceluia i capitol  i rectificarea bugetului local al comuneiș ș
Tăuteu, jude ul Bihor, pe trimestrul al IV-lea al anului 2017.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

            Domnul primar supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre iniţiate. 
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”. Proiectul de hotărâre este introdus pe ordinea de zi.

            Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la ordinea de zi, domnul primar Vincze Nandor- tefanȘ
supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre a ordinii de zi.
            Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
            Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 84/21.12.2017.

            II.  Se trece la dezbaterea  punctului 1 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
alegerea pre edintelui de edin ă.ș ș ț
            Domnul primar aduce la cuno tin ă consilierilor că expriră manadatul de pre edinte al domnuluiș ț ș
Hegeto Alexandru ales prin H.C.L. nr. 71/29 septembrie 2017.
           Domnul consilier Pop Viorel îl propune pe domnul consilier Peto Gavril pentru mandatul de
pre edinte  pentru  următoarele  3 luni.  Întrucât  nu sunt  alte  propuneri,  se  supune la  vot  propunereaș
domnului consilier Pop Viorel.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”, iar domnul consilier Peto Gavril este ales pre edinte de edin ăș ș ț
pentru următoarele 3 luni.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
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           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 85/21.12.2017.
                     
           III.  Se trece la dezbaterea  punctului 2 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 noiembrie 2017. 
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 noiembrie 2017.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 2465 din data de 29 noiembrie 2017.      
           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. 86/21.12.2017.

           IV. Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată din data de 11 decembrie 2017. 
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei de îndată din data de 11 decembrie 2017.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 2587 din data de 11 decembrie 2017.      
           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. 87/21.12.2017.

           V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea
Dispozi iei Primarului nr. 264 din 29 noiembrie 2017 privind virarea de credite în cadrul aceluia iț ș
capitol  i rectificarea bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe trimestrul al IV-lea alș ț
anului 2017.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2489/04.12.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2490/04.12.2017 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil, precum şi deȘ
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.         ț
           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. 88/21.12.2017.

           VI. Se trece la dezbaterea  punctului 5 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Strategiei Achizi iilor Publice a comunei Tăuteu i a Programului anual de achiziţiiț ș
publice al comunei Tăuteu, pe anul 2018.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2491/04.12.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2492/04.12.2017 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil, precum şi deȘ
Avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           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. 89/21.12.2017.

          VII. Se trece la dezbaterea  punctului 6 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea actualizării Regulamentului de organizare i funcţionare a aparatului de specialitateș
al Primarului Comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2493/04.12.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2494/04.12.2017 întocmit de dl. Jarca Lucian – consilier etic, precum şi de Avizul favorabil comun
al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
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           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           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. 90/21.12.2017.

           VIII. Se trece la dezbaterea  punctului 7 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării i completării Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din 28 aprilie 2017 privindș
aprobarea taxelor i impozitelor locale pe  anul 2018.ș
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2367/15.11.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2495/04.12.2017 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil, precum şi deȘ
Avizul  favorabil  al  Comisiei  de  specialitate  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.
           De asemenea, dl. primar solicită consilierilor să facă propuneri cu privire la majorarea taxelor iș
impozitelor locale pe anul 2018.
           În acest context, dl. consilier Bradacs Zsolt propune majorarea taxelor i impozitelor locale cuș
10% începând cu 1 ianuraie 2018. Nu mai sunt alte propuneri. Dl. pre edinte de edin ă supune la votș ș ț
propunerea de majorare cu 10% a txelor i impozitelor. Se votează cu 11 voturi ”pentru”, s-au ab inutș ț
de la vot: dl. Colompar Adrian-Mihai i dl. Scurt Cozmin Mihai.ș
           Nu sunt alte obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâreț
           Domnul preşedinte de şedinţă Peto Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 11 voturi ”pentru”; s-au ab inut de la vot dl. Colompar Adrian-Mihai i dl.ț ș
Scurt Cozmin Mihai.         
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 91/21.12.2017.

           IX. Se trece la dezbaterea  punctului 8 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării i completării Hotărârii Consiliului Local nr. 60 din 31 iulie 2017 privindș
aprobarea salariilor de bază pentru func ionarii  publici  i  personalul  contractual  din cadrulț ș
aparatului de specialitate al primărului comunei Tăuteu, jude ul Bihor, precum i a salariului deț ș
bază al secretarului comunei Tăuteu.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2496/04.12.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2497/04.12.2017 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil, precum şi deȘ
Avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           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. 92/21.12.2017.

          X. Se trece la dezbaterea  punctului 9 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Acordului colectiv i a Contractului de muncă pentru angaja ii Primăriei comuneiș ț
Tăuteu, jude ul Bihor.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2498/04.12.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2499/04.12.2017 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil, precum şi deȘ
Avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           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. 93/21.12.2017.

          XI. Se trece la dezbaterea  punctului 10 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe anul 2017.
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           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2500/04.12.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2501/04.12.2017 întocmit de dl. inspector Ghiurău Rafael, 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.         ț
           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. 94/21.12.2017.

           XII. Se trece la dezbaterea punctului 11 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea execu iei bugetare pe anul 2017 i a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 alț ș
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2502/04.12.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2503/04.12.2017 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil, precum şi deȘ
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.         ț
           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. 95/21.12.2017.

          XIII. Se trece la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea Actului adi ional nr. 1 la Contractul de mandat privind exercitarea şi încredinţareaț
funcţiei de director al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. şi a
majorării  salariale  pentru  angajaţii  din  cadrul  S.C.  SERVICIUL  PUBLIC  DE  INTERES
COMUNAL TĂUTEU S.A.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2524/07.12.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2525/07.12.2017 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil, precum şi deȘ
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.         ț
           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. 96/21.12.2017.

            XIV. Se trece la dezbaterea punctului 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea  majorării  tarifului  la  apa  potabilă  furnizată  de  S.C.  SERVICIUL PUBLIC  DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2526/07.12.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2527/07.12.2017 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil, precum şi deȘ
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. Dl. consilier Colompar Adrian Mihai i dl. consilier Scurt Cozmin Mihai nu sunt deș
acord cu majorarea pre ului la apă.ț
           Nu sunt alte obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Domnul preşedinte de şedinţă Peto Gavril supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 11 voturi ”pentru”; s-au ab inut de la vot dl. Colompar Adrian-Mihai i dl.ț ș
Scurt Cozmin Mihai.         
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 97/21.12.2017.
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           XV. Se trece la dezbaterea  punctului 14 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
completarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2528/07.12.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2529/07.12.2017 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil, precum şi deȘ
Avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           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. 98/21.12.2017.
       
          XVI. Se trece la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
implementarea proiectului ”ACHIZI IONARE UTILAJ ÎN COMUNA TĂUTEU, JUDE ULȚ Ț
BIHOR.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2565/15.12.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2657/15.12.2017 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil, precum şi deȘ
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.         ț
           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. 99/21.12.2017.

          XVII. Se trece la dezbaterea punctului 16 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, pentru anul şcolar 2018-2019.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2667/18.12.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2668/18.12.2017 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil, precum şi deȘ
Avizul  favorabil  al  Comisiei  de  specialitate  pentru  învăţământ,  sănătate,  familie,  activităţi  social-
culturale, culte din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           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. 100/21.12.2017.

            XVIII. Se trece la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
validarea Dispozi iei Primarului nr. 298 din 19 decembrie 2017 privind virarea de credite înț
cadrul  aceluia i  capitol   i  rectificarea bugetului  local  al  comunei  Tăuteu,  jude ul  Bihor, peș ș ț
trimestrul al IV-lea al anului 2017.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2717/20.12.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2718/20.12.2017 întocmit de dna. Curtean Florina, ef Serviciu Financiar Contabil, precum şi deȘ
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.         ț
           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. 101/21.12.2017.
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           XIX. Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi: DIVERSE.
           Doamna secretar aduce la cuno tin ă domnilor consilieri,  ș ț Raportul de control cu privire la
constatările i concluziile rezultate ca urmare a activită ii de îndrumare, verificare i control careș ț ș
s-a efectuat  la  sediul  Primăriei  comunei  Tăuteu în data de 05.10.2017,  comunicat  de Institu iaț
Prefectului – Jude ul Bihor prin adresa cu numărul de înregistrare 11690/27.11.2017. De asemenea,ț
men ionează că propunerile i planul de măsuri au fost duse la îndeplinire până la această dată, aproapeț ș
în totalitate
            
           Se constată că nu sunt cereri/solicitări ale cetă enilor sau alte probleme care să fie discutate înț
edin ă.ș ț

            Domnul preşedinte de edin ă Peto Gavril anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea deș ț
zi,  mulţumeşte alături de primarul comunei Tăuteu celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei
ordinare din data de 21 decembrie 2017.

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 3 (trei) pagini, azi,
21 decembrie 2017.

      PRE EDINTE DE EDIN Ă                                                     Ș Ș Ț CONTRASEMNEAZĂ
             CONSILIER LOCAL                                                                     SECRETAR 
                   Peto Gavril                                                                          Silaghi Adela Maria
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