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

Nr. 2797 din 19.12.2018

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 19 decembrie 2018, 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.
2696 din 12.12.2018 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 127 din 12 decembrie 2018, 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 i doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei TăuteuȘ ș .
         
           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
20 noiembrie 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei de îndată din data
de 03 decembrie 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, pe
anul 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor i impozitelor locale pe  anul 2019.ș
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei i Statului de funcţii alș
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Achizi iilor Publice a comunei Tăuteuț
i a Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu, pe anul 2019.ș

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – Construire service

auto,  generat  de  imobilul  cu  Nr.  cadastral  51549  Tăuteu,  sat  Chiribi  –  ini iatorș ț
DRIMBĂU FLORIN IONU  ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.Ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv i Statutului Asociaţiei  deș
Dezvoltare  Intercomunitară  de  Introducere  i  Furnizare  a  Gazului   "URBAN  –ș
RURAL"..
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzi situate în
intravilanul i extravilanul comunei Tăuteu – localită ile Tăuteu, Ciutelec, Bogei iș ț ș
Chiribi .ș
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, pe
Trimestrul IV - anul 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

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

            Având în vedere că pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv iș
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Introducere i Furnizare a Gazului  "URBAN –ș
RURAL" nu ne-au fost comunicate toate anexele i documentele care stau la baza înfiin ării asocia iei,ș ț ț
se propune scoaterea de pe Ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. 
            Se supune la vot scoaterea de pe Ordinea de zi a proiectului de hotărâre iniţiat de domnul
primar. 
            Se votează cu 13 voturi ”pentru”. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv
i Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Introducere i Furnizare a Gazului  "URBANș ș

– RURAL" este scos de pe Ordinea de zi.

          De asemenea, având în vedere faptul că au fost omise de pe Ordinea de zi, iar dezbaterea acestui
proiect de hotărâre nu poate fi amânat până la următoarea şedinţă ordinară, domnul primar solicită
introducerea pe Ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  privind  însuşirea  completării  inventarului  bunurilor  care  aparţin
domeniului public al Comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț
- ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

            Se analizează documentele aferente proiectului de hotărâre – Expunere de motive i Raport deș
specialitate. Nu sunt obiec iuni cu privire la acestea. Se supune la vot introducerea pe Ordinea de zi aț
proiectului de hotărâre iniţiat de domnul primar. 
            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. 81/19.12.2018.
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            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
Varga Vasile Sandu, ales prin H.C.L. nr. 63/28 septembrie 2018.
            Domnul consilier Bradacs Zsolt o propune pe doamna consilier Solyiom Iudit pentru mandatul
de pre edinte pentru următoarele 3 luni. Întrucât nu sunt alte propuneri, se supune la vot propunereaș
domnului consilier Bradacs Zsolt.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”, iar doamna consilier Solyom Iudit este aleasă Pre edinte deș
edin ă pentru următoarele 3 luni.ș ț

           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 82/19.12.2018.
                   
           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 20 noiembrie 2018.
           Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 20 noiembrie 2018.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-verbal al şedinţei
ordinare cu numărul de înregistrare 2498 din data de 20 noiembrie 2018.      .
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 83/19.12.2018.

           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 03 decembrie 2018.
           Secretarul comunei citeşte Procesul-verbal al şedinţei de îndată din data de 03 decembrie 2018.
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea Procesului-verbal al şedinţei
de îndată cu numărul de înregistrare 2603 din data de 03 decembrie 2018.      .
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 84/19.12.2018.

           V. Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, pe anul 2018.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2702/12.12.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2703/12.12.2018 întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului, 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
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 85/19.12.2018.

           VI. Se trece la dezbaterea  punctului 5 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea taxelor i impozitelor locale pe  anul 2019.ș
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           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2439/13.11.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2440/13.11.2018 întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului, 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
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 86/19.12.2018.

            VII.  Se trece la dezbaterea  punctului 6 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  modificării  Organigramei  i  a  Statului  de  funcţii  al  aparatului  de  specialitate  alș
Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2559/26.11.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2698/12.12.2018 întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului, 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
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 87/19.12.2018.

           VIII.  Se trece la dezbaterea punctului 7 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 2019.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2450/14.11.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2559/26.11.2018 întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului, 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
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 88/19.12.2018.

           IX.  Se trece la dezbaterea  punctului 8 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
avizarea documenta iei  pentru aprobarea Planului urbanistic zonal – Construire service auto,ț
generat de imobilul cu Nr. cadastral 51549 Tăuteu, sat Chiribi  – ini iator DRIMBĂU FLORINș ț
IONU  INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.Ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2505/20.11.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2556/26.11.2018 întocmit de Compartimentul Agricol i Cadastru din aparatul de specialitate alș
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.
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           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 89/19.12.2018.

           X. Se trece la dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind însuşirea
completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Tăuteu, jude ulț
Bihor.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2783/19.12.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2784/19.12.2018 întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului,  precum şi  de  Avizul  favorabil  al  Comisiei  de  specialitate  pentru  învă ământ,  sănătate,ț
familie, juridică i disciplină din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu.ș
           Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectul de hotărâre.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 90/19.12.2018.

           XI.  Se trece la dezbaterea  punctului 10 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzi situate în intravilanul i extravilanul comuneiș
Tăuteu – localită ile Tăuteu, Ciutelec, Bogei i Chiribi .ț ș ș
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2699/12.12.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2700/12.12.2018 întocmit de Compartimentul Agricol i  Cadastru din aparatul de specialitate alș
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.         ț
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 91/19.12.2018.

           XII. Se trece la dezbaterea  punctului 11 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, pe Trimestrul IV – anul 2018.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2752/12.12.2018 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr. 2753/12.12.2018 întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  aparatul  de  specialitate  al
primarului, 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
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 92/19.12.2018.
           
           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. 81/19.12.2018 privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului

Local al Comunei Tăuteu, din data de 19 decembrie 2018.

2. H.C.L nr. 82/19.12.2018 privind alegerea Pre edintelui de edin ă.ș ș ț
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3. H.C.L  nr.  83/19.12.2018 privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  edin ei  ordinare  aș ț

Consiliului Local al comunei Tăuteu, din data de 20 noiembrie 2018.

4.  H.C.L  nr.  84/19.12.2018 privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  edin ei  de  îndată  aș ț

Consiliului Local al comunei Tăuteu, din data de 03 decembrie 2018.

5.  H.C.L. nr. 85/19.12.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu,

pe anul 2018.

6.  H.C.L.  nr.  86/19.12.2018 privind  aprobarea  taxelor  i  impozitelor  locale  ale  comuneiș

Tăuteu, anul 2018.

7.  H.C.L.  nr. 87/19.12.2018 privind   aprobarea  modificării  Organigramei  i  a  Statului  deș

funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.

8.  H.C.L.  nr. 88/19.12.2018 privind   aprobarea  Strategiei  Achizi iilor  Publice  a  comuneiț

Tăuteu i a Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu, pe anul 2019.ș

9.  H.C.L.  nr.  89/19.12.2018 privind  avizarea  documenta iei  pentru  aprobarea  Planuluiț

urbanistic zonal – Construire service auto, generat de imobilul cu Nr. cadastral 51549 Tăuteu,

sat Chiribi  – ini iator DRIMBĂU FLORIN IONU  INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.ș ț Ț

10. H.C.L. nr. 90/19.12.2018 privind însuşirea completării inventarului bunurilor care aparţin

domeniului public al Comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț

11. H.C.L. nr. 91/19.12.2018 privind aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzi situate

în intravilanul i extravilanul comunei Tăuteu – localită ile Tăuteu, Ciutelec, Bogei i Chiribi .ș ț ș ș

12. H.C.L. nr. 92/19.12.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu,

pe anul 2018.

            XIV. Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: DIVERSE.

            Domnul primar aduce la cuno tin a consilierilor că nu sunt depuse cereri ale cetă enilor care săș ț ț
fie puse în discu ie la edin ă.ț ș ț

             De asemnenea, pe baza Referatului i a documentelor justificative, Compartimentul Financiarș
Contabil prezintă domnilor consilieri situa ia privind amenda contraven ională în cuantum de 60.000 leiț ț
emisă pe seama S.C. VARADICS TRADING S.R.L., cu sediul în localitatea Poiana, nr. 52, firmă care
i-a încetat activitatea în anul 2012. Întrucât nu există posibilitatea executării silite a debitorului, laș

propunerea Cur ii de Conturi, se solicită darea la scădere a amenzii în cuantum de 60.000 lei. Se supuneț
la  vot  propunerea,  se  votează  cu  13  voturi  ”pentru”.  În  acest  context,  i  pe  baza  documentelorș
justificative  întocmite  de  Compartimentul  Financiar  Contabil,  domnul  Primar  va  emite  dispozi ieț
privind darea la scădere a amenzii contraven ionale emise pe S.C. VARADICS TRADING S.R.L.  ț

            În continuare, dl. agent ef adj. Ciarnău Florin, eful Postului de Poli ie Tăuteu, prezintă oș Ș ț
informare cu privire la prevederile art. 19 alin. 1 lit. a i h din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea iș ș
sanc ionarea contraven iilor silvice, cu modificările i completările ulterioare. ț ț ș
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            Se constată că nu sunt alte probleme care să fie discutate în edin ă.ș ț
            Doamna preşedinte de edin ă Solyom Iudit anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe Ordineaș ț
de zi,  mulţumeşte alături de primarul comunei Tăuteu celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei
ordinare din data de 19 decembrie 2018.

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 6 ( ase) pagini,ș
azi, 19 decembrie 2018.

      PRE EDINTE DE EDIN Ă                                                      Ș Ș Ț CONTRASEMNEAZĂ
            CONSILIER LOCAL                                                                       SECRETAR 
                   Solyom Iudit                                                                           Silaghi Adela Maria
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