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Nr. 2106 din 18.07.2019 

 

PROCES-VERBAL  

Încheiat azi, 18 iulie 2019, în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, 

 a Consiliului Local al comunei Tăuteu, judeţul Bihor 

 

 

 

            În sala de şedinţe a Consiliului Local al  Comunei Tăuteu are loc şedinţa extraordinară 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 Ordonanța 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. 

2100 din 18.067.2019 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 76 din 18 iulie 2019, în conformitate cu 

prevederile art. 133 alin. 2 lit. b și alin. 4, coroborate cu cele ale art. 134 alin. 1 și alin. 2 din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

          Având în vedere urgența adoptării proiectelor de hotărâre înscrise pe Ordinea de zi, membrii 

Consiliului Local al comunei Tăuteu au fost contactați telefonic de către secretar pentru a confirma 

prezența la ședința extraordinară, convocată de îndată. 

            În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum și Ordinea de zi propusă a 

se discuta, conform prevederilor art. 134 alin. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

           Lucrările şedinţei extraordinare sunt publice, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. 

1 și alin. 2 din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

           La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze 

Nandor-Ștefan și doamna Silaghi Adela Maria, secretarul general al comunei Tăuteu. 

          

           I. Domnul primar Vincze Nandor-Ştefan prezintă Ordinea de zi a şedinţei ordinare, după cum 

urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea 

Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul “Înfiinţare After School în 

localitatea Bogei, comuna Tăuteu”.  

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

2. Proiect de hotărâre aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului 

de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul “Modernizare Cămin Cultural în 

localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”. 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu. 
 

            Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la Ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. 

7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, domnul primar 

Vincze Nandor-Ștefan 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. 62/18.07.2019. 

 

            II.  Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a 

Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul “Înfiinţare After School în localitatea Bogei, 

comuna Tăuteu”. 

            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 

Referatul de aprobare nr. 2089/17.07.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate 
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nr. 2095/18.07.2019 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.          

           Domnul preşedinte de şedinţă Vincze Lehel-Iuliu supune la vot proiectul de hotărâre. 

           Se votează cu 13 voturi ”pentru”. 

           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 63/18.07.2019. 

                                          

 
           III.  Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a 

Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul “Modernizare Cămin Cultural în localitatea 

Ciutelec, comuna Tăuteu”. 

           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 

Expunerea de motive nr. 2090/17.07.2019 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate 

nr. 2096/18.07.2019 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.          

           Domnul preşedinte de şedinţă Vincze Lehel-Iuliu supune la vot proiectul de hotărâre. 

           Se votează cu 13 voturi ”pentru”. 

           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 64/18.07.2019. 

                                          

 

            Se constată că nu sunt alte probleme/cereri care să fie discutate în ședință. 

            Domnul preşedinte de ședință Vincze Lehel-Iuliu 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 extraordinare din data de 18 iulie 2019. 

 

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal de şedinţă format din 3 (trei) pagini, azi, 

18 iulie 2019. 

 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ                                                            

            CONSILIER LOCAL                                                             SECRETAR GENERAL 

              Vincze Lehel-Iuliu                                                                     Silaghi Adela Maria 


