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Nr. 1300 din 14.06.2017 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 14 iunie 2017, în şedinţa ordinar  a Consiliului Local al 

comunei T uteu, 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 
fiind legal constituită. 
           Şedinţa a fost convocată de domnul primar Vincze Nandor- tefan pe baza convoc rii scrise 
nr. 1221 din 08.06.2017 şi a Dispoziţiei Primarului nr. 154 din 08.06.2017, 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 
a se discuta, conform prevederilor legale. 
           Lucr rile şedinţei sunt publice. 
           La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Tăuteu, domnul primar Vincze 
Nandor- tefan, doamna ef contabil Curtean Florina şi doamna Silaghi Adela Maria, secretarul 
comunei 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 edință. 
- inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al edinței ordinare din data de 23 
mai 2017 

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, județul 
Bihor, pe Trimestrul II, anul 2017. 

             - iniţiator: Primarul comunei Tăuteu 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de întreținere i menținere a spațiilor 
verzi din comuna Tăutue, județul Bihor. 
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție i a solicitării scrisorii de garanție 
din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru obiectivul ”Înființare 
After School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”. 
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție i a solicitării scrisorii de garanție 
din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru obiectivul 
”Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec Comuna Tăuteu”.   
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu. 

7. Diverse: soluționarea unor cereri ale cetățenilor i alte probleme curente. 
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            Întrucât nu sunt obiecţii cu privire la ordinea de zi, domnul primar Vincze Nandor- tefan 
supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre a ordinii de zi. 
            Se voteaz  cu 13 voturi ”pentru”. 
            Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 49/14.06.2017. 
 
           II. Se trece la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi: proiect de hot râre privind alegerea 
pre edintelui de edin .    
           Domnul primar aduce la cuno tință consilierilor că expriră manadatul de pre edinte al doamnei 
Solyom Iudit aleasă prin H.C.L. nr. 20/13 martie 2017. 
           Domnul consilier Covaci Cornel îl propune pe domnul consilier Scurt Cozmin Mihai pentru 
mandatul de pre edinte pentru următoarele 3 luni. Întrucât nu sunt alte propuneri, se supune la vot 
propunerea domnului consilier Scurt Cozmin Mihai. 
           Se votează cu 13 voturi ”pentru”, iar domnul consilier Scurt Cozmin Mihai este ales pre edinte 
de edință pentru următoarele 3 luni. 
           Se voteaz  cu 13 voturi ”pentru”. 
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 50/14.06.2017. 
                         
           III.  Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind 
aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 23 mai 2017.  
            Secretarul comunei citeşte procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 23 mai 2017. 
Întrucât nu sunt obiecţiuni, preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea procesului-verbal al 
şedinţei ordinare cu numărul de înregistrare 1116 din data de 23 mai 2017.       
           Domnul preşedinte de şedinţă Scurt Cozmin Mihai supune la vot proiectul de hotărâre. 
           Se voteaz  cu 13 voturi ”pentru”. 
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 51/14.06.2016. 
 
           IV. Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind 
aprobarea rectific rii bugetului local al comunei T uteu, pe Trimestrul II, anul 2017.  
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 
Expunerea de motive nr. 1209/07.06.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de 
specialitate nr. 1210/07.06.2017 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.          
           Doamna preşedinte de şedinţă Solyom Iudit supune la vot proiectul de hotărâre. 
           Se voteaz  cu 13 voturi ”pentru”. 
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 52/14.06.2017. 
 
           V. Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind 
aprobarea Regulamentului de între inere i men inere a spa iilor verzi din comuna T uteu, 
jude ul Bihor comunei T uteu, jude ul Bihor.  
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 
Expunerea de motive nr. 1003/05.05.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de 
specialitate nr. 1004/05.05.2017 întocmit de Compartimentul Agricol i Cadastru, 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 Scurt Cozmin Mihai supune la vot proiectul de hotărâre. 
           Se voteaz  cu 13 voturi ”pentru”. 
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 53/14.06.2017. 
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           VI. Se trece la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind 
aprobarea  valorii de investi ie i a solicit rii scrisorii de garan ie din partea Fondului de 
Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru obiectivul ”Înfiin are After School în 
localitatea Bogei, Comuna T uteu”. 
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 
Expunerea de motive nr. 1211/07.06.2017 a primarului comunei Tăuteu şi de Raportul de 
specialitate nr. 1212/07.05.2017 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.          
           Domnul preşedinte de şedinţă Scurt Cozmin Mihai supune la vot proiectul de hotărâre. 
           Se voteaz  cu 13 voturi ”pentru”. 
           Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 54/14.06.2017. 
 
           VII. Se trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hot râre privind 
aprobarea valorii de investi ie i a solicit rii scrisorii de garan ie din partea Fondului de 
Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru obiectivul ”Modernizare C min Cultural în 
localitatea Ciutelec Comuna T uteu”.  
           Domnul primar prezintă proiectul de hotârâre iniţiat. Proiectul de hotărâre este însoţit de 
Expunerea de motive nr. 1213/07.06.2017 şi de Raportul de specialitate nr. 1214/07.06.2017 
întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al 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 obiecțiuni cu privire la proiectul de hotărâre.                   
          Domnul preşedinte de şedinţă Scurt Cozmin Mihai supune la vot proiectul de hotărâre. 
          Se voteaz  cu 13 voturi ”pentru”. 
          Proiectul de hotărâre a fost adoptat, devenind astfel Hot rârea nr. 55/14.06.2017. 
 
 
           VIII. Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: DIVERSE. 
           Se constată că nu sunt cereri/solicitări ale cetățenilor sau alte probleme care să fie discutate în 
edință. 

            Domnul preşedinte de edință 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 
ordinare din data de 14 iunie 2017. 
 
            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de şedinţă format din 3 (trei) pagini, 

azi, 14 iunie 2017. 

 
 
 
      PRE EDINTE DE EDIN                                                      CONTRASEMNEAZ                                                            
                    CONSILIER                                                                              SECRETAR  
              Scurt Cozmin Mihai                                                                 Silaghi Adela Maria 


