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Nr. 2511 din 20.12.2016

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 20 decembrie 2016, 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,  sedinţaș
fiind legal constituită.
           Şedinţa a fost convocată de domnul primar Vincze Nandor- tefan pe baza Ș convocării scrise
nr. 2460 din 15.12.2016 şi a Dispoziţiei nr. 318 din 14.12.2016, 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 propusăș
a se discuta, conform prevederilor legale.
           Lucrările şedinţei sunt publice.
           La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze
Nandor- tefan şi doamna Silaghi Adela Maria, secretarul comunei Tăuteu.Ș
          De asemenea, mai participă la edin ă domnul Drimbău Călin Miron, director S.C. Serviciulș ț
Public de Interes Comunal Tăuteu S.A.

           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 aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de
13 decembrie 2016.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  local  al  comunei  Tăuteu  pe
Trimestrul IV, anul 2016.
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, pentru anul şcolar 2017-2018.
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  programului  anual  de  achiziţii  publice  al  comunei
Tăuteu pe anul 2017.
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al  S.C. 
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

6. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș
            Având în vedere  faptul  că  proiectul  de hotărâre  privind aprobarea organizării  şi
funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei
Tăuteu, pentru anul şcolar 2017-2018 necesită avizul conform al Inspectoratului colar Jude eanȘ ț
Bihor, domnul primar propune scoaterea acestui acestui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi iș
supune la vot această propunere. 
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          Se votează cu 13 voturi ”pentru”. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi
funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei
Tăuteu, pentru anul şcolar 2017-2018 este scos de pe ordinea de zi.

            Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la ordinea de zi, domnul primar 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. 45/20.12.2016.
                        
           II.  Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi: aprobarea procesului-verbal al
şedinţei extraordinare din data de 13 decembrie 2016. 
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 13 decembrie
2016. Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal
al şedinţei ordinare cu numărul de înregistrare 2440 din data de 13 decembrie 2016.      
           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. 46/20.12.2016.

           III. Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: aprobarea rectificării bugetului
local al comunei Tăuteu pe Trimestrul IV, anul 2016.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2480/16.12.2016 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr.  2481/16.12.2016  întocmit  de  Compartimentul  Finanicar  Contabil  din  cadrul  aparatului  de
specialitate  al  primarului,  precum şi  de  Raportul  de  avizare  ale  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 deț
hotărâre.         
           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. 47/20.12.2016.

           IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: aprobarea programului anual de
achiziţii publice al comunei Tăuteu pe anul 2017 i a Strategiei Achizi iilor Publice a comuneiș ț
Tăuteu pe anul 2017.
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2484/16.12.2016 şi de Raportul de specialitate nr. 2485/16.12.2016 întocmit
de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi
de Raportul de avizare 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 Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 48/20.12.2016.

           V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al  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. 2486/16.12.2016 şi Raportul de specialitate nr. 2487/16.12.2016, precum iș
de Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
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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 Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 49/20.12.2016.

            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 anunţă că s-au epuizat toate punctele de pe ordinea de zi,ș ț
mulţumeşte alături de primarul comunei Tăuteu celor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei
ordinare din data de 20 decembrie 2016.

           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 3 (trei) pagini,
azi, 20 decembrie 2016.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          SECRETAR 
                    Bradacs Zsolt                                                                  Silaghi Adela Maria
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