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

Nr. 162 din 27.01.2017

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 27 ianuarie 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,  sedinţaș
fiind legal constituită.
           Şedinţa a fost convocată de domnul primar Vincze Nandor- tefan pe baza Ș convocării scrise
nr. 114 din 19.01.2017 şi a Dispoziţiei nr. 13 din 19.01.2017, 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 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
          
           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 ordinare din data de 20
decembrie 2016.

2. 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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi
efectuate în anul 2017 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 Tăuteu.ț

4. Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  documenta iei  pentru  lucrarea  ”Actualizare  Planț
Urbanistic  General  i  Regulament  local  de  urbanism  al  comunei  Derna  cu  localită ileș ț
apar inătoare: Derni oara, Sacalasău, Sacalasău Nou i Tria”.ț ș ș
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Planului  de ocupare a  funcţiilor  publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor pentru anul 2017. 
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  taxei  speciale  pentru  utilizatorii  serviciului  de
salubrizare fără contract, în conformitate cu Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.
101/2006, republicată.
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  propunerii  privind  evaluarea  performanţelor
profesionale individuale ale secretarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor pentru anul 2016, în
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conformitate  cu  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare. 
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

8. 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 acestor proiecte de hotărâre nu
poate fi amânată până la următoarea şedinţă ordinară, domnul primar solicită introducerea pe ordinea
de zi a trei proiecte de hotărâre, după cum urmează:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  trecerii  din  domeniul  public  în  domeniul  privat  al
comunei  Tăuteu,  jude ul  Bihor  a  imobilului  ”Clădire  locuin ă”  i  teren  aferent,  situat  înț ț ș
localitatea Tăuteu, nr. 142 i aprobarea scoaterii la licita ie în vederea vânzării.ș ț
Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț  

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  actualizării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru
proiectul ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR”. 
Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

            Preşedintele de şedinţă supune la vot introducerea pe ordinea de zi a celor trei proiecte de
hotărâre iniţiate de dl.primar. 
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”. Cele trei proiecte de hotărâre sunt introduse 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. 1/27.01.2017.
                        
           II.  Se trece la dezbaterea  punctului 1 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 20 decembrie 2016. 
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 20 decembrie
2016. Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal
al şedinţei ordinare cu numărul de înregistrare 2511 din data de 20 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. 2/27.01.2016.

           III. Se trece la dezbaterea  punctului 2 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 2017-2018.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 2482/16.12.2016 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de specialitate
nr.  2483/16.12.2016  întocmit  de  Compartimentului  de  specialitate  din  cadrul  aparatului  de
specialitate  al  primarului,  precum şi  de  Raportul  de  avizare  ale  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 Bradacs Zsolt supune la vot proiectul de hotărâre.
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”.
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hotărârea nr. 3/27.01.2017.

           IV. Se trece la dezbaterea  punctului 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2017 de către
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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
Expunerea de motive nr. 71/12.01.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 72/12.01.2017 întocmit de
Serviciul Public de Asisten ă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi deț
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii,ș ț ț
tineret i sport, activită i social-culturale, culte din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu. Nuș ț
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. 4/27.01.2017.

           V. Se trece la dezbaterea  punctului 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
avizarea documenta iei pentru lucrarea ”Actualizare Plan Urbanistic General i Regulamentț ș
local  de  urbanism  al  comunei  Derna  cu  localită ile  apar inătoare:  Derni oara,  Sacalasău,ț ț ș
Sacalasău Nou i Tria”.ș
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 73/12.01.2017 şi Raportul de specialitate nr. 74/12.01.2017 întocmit de
Compartimentul  Agricol  i  Cadastru  din  aparatului  de  specialiatate  al  primarului,,  precum i  deș ș
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. 5/27.01.2017.

           VI. Se trece la dezbaterea  punctului 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor pentru anul 2017.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 76/12.01.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 75/12.01.2017 întocmit de
Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii,ș ț ț
tineret i sport, activită i social-culturale, culte din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu. Nuș ț
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. 6/27.01.2017.

          VII. Se trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind
aprobarea  taxei  speciale  pentru  utilizatorii  serviciului  de  salubrizare  fără  contract,  în
conformitate cu Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată.
            Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea  de  motive  nr. 77/12.01.2017 şi  Raportul  de  specialitate  nr. 78/12.01.201 întocmit  de
Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum i deș
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. 7/27.01.2017.
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           VIII. Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
propunerea  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale  pe  anul  2016  ale
secretarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 80/12.01.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 79/12.01.2017 întocmit de
secretarul  comunei  Tăuteu,  precum şi  de Raportul  de avizare  al  Comisiei  de specialitate  pentru
pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină. Nu sunt obiec iuni cu privire la proiectulț ș ț
de 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. 8/27.01.2017.

           XI. Se trece la dezbaterea  punctului 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Tăuteu, jude ul Bihor aț
imobilului ”Clădire locuin ă” i teren aferent, situat în localitatea Tăuteu, nr. 142 i aprobareaț ș ș
scoaterii la licita ie în vederea vânzării.ț
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 81/12.01.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 82/12.01.2017 întocmit de
Compartimentul Agricol i Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi deș
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. 9/27.01.2017.

          VIII. Se trece la dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea actualizării  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  proiectul  ”MODERNIZARE
STRĂZI ÎN COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR”. 
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de
Expunerea de motive nr. 137/25.01.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 138/25.01.2017 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. 10/27.01.2017.

           Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: DIVERSE.

           Domnul primar aduce în discu ie ț adresa cu numărul de înregistrare 126/20.01.2017 depusă
de coala Gimnazială nr. 1 Tăuteu, având ca anexă statul de plată pe luna decembrie 2016 pentruȘ
decontarea navetei  cadrelor didactice.  Deoarece bugetul pe anul 2017 nu a fost  încă aprobat,  se
amână decontarea navetei. De asemenea, dl. primar men ionează că i coala Gimnazială nr. 2 Bogeiț ș Ș
va depune statul de plată în vederea decontării.
           Domnul primar pune în discu ie ț cererea cu numărul de înregistrare 85/17.01.2017 depusă
de  dl.  Boitor  Bogdan  Ionu ,  prin  care  se  solicită  achizi ionarea  parcelelor  de  teren  situate  înț ț
intravilanul  localită ii  Chiribi ,  în  continuarea proprietă ii  sale  de la  numărul  administrativ  35/Aț ș ț
Chiribi , Nr. cadastral 1460, precum i ș ș cererea cu numărul de înregistrare 86/17.01.2017 depusă
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de dl. Boitor Ioan Vasile, prin care se solicită achizi ionarea parcelelor de teren situate în intravilanulț
localită ii  Chiribi ,  continuarea  proprietă ii  sale  de  la  numărul  administrativ  35/B  Chiribi ,  Nr.ț ș ț ș
cadastral 50659. 
            Deoarece terenul care se solicită a fi cumpărat apara ine domeniului privat al comuneiț
Tăuteu, ambele cereri se pot solu iona în conformitate cu prevederile legale în vigoare în ceea ceț
prive te  vânzarea  bunurilor  apar inând domeniului  privat  al  comunei,  respectiv  după întocmireaș ț
documenta iei aferente procedurii de licita ie.ț ț

           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 27 ianuarie 2017.

           Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 5 (cinci) pagini,
azi, 27 ianuarie 2017.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          SECRETAR 
                    Bradacs Zsolt                                                                   Silaghi Adela Maria
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