
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 30
Din 29 martie 2019

Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 29 martie 2019

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. 49 din 21 martie 2019 privind convocarea şi

Ordinea de zi  a  şedinţei  ordinare a  Consiliului  Local  al  Comunei  Tăuteu,  în  data  de 29 martie  2019,
propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 698/04.03.2019ș  a Primarului
comunei Tăuteu, 
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. 860/21.03.2019 semnat de membrii consiliului local,
           Ţinând cont de prevederile art. 43 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor de
către consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39 alin. 2, a cerut întrunirea consiliului local,
           În temeiul  prevederilor  art.  43 alin.  1, art.  45 alin.1 şi  ale art.  115 alin.  1 lit.  b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data
de 29 martie 2019, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Pre edintelui de edin ă. ș ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 februarie
2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  utilizării  excedentului  bugetului  local  al  comunei  Tăuteu,
rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2018.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE, cu
scopul de a implementa şi realiză proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul
Bihor”.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect de hotărâre privind avizarea documenta iei de atribuire privind delegarea de gestiune pentruț
operarea  staţiei  de  sortare/  Transfer   din  Zona 5 Marghita,  operarea  staţiei  de  tratare  mecano-
biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport i a altor fluxuri de de euri dinș ș
Zona 5 Marghita, din cadrul Sistemului de Management Integrat al De eurilor din jude ul Bihor.ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț



6. Proiect  de  hotărâre  privind  mandatarea  Asocia ei  de Dezvoltare  Intercomunitară  Ecolect  Groupț
Bihor, prin Aparatul tehnic al  asocia iei  ca,  în numele i pe seama comunei Tăuteu,  să încheie,ț ș
alături  de operatorii  de salubritate,  de contracte/parteneriate cu organiza iile care implementeazăț
obliga iile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentru de eurile care fac obiectulț ș
răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în de eurile municipale.ș
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

7. Diverse: depunerea de către viceprimarul comunei Tăuteu i de către consilierii locali a rapoartelorș
de activitate pe anul 2018, solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

            Art. 2 Prezenta hotărâre se va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei Tăuteu i va fi adusă la cuno tin a cetă enilor prin afi are la sediul Primăriei comunei Tăuteu i peș ș ț ț ș ș
site-ul www.comunatauteu.ro  de către secretarul comunei. 

             Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ                 
                CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR

              Pui Gavril                                 Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 698/04.03.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei

Tăuteu din data de 29 martie 2019

             Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. ____ din __.03.2019 privind convocarea şi
Ordinea de zi  a şedinţei  ordinare a Consiliului Local  al Comunei Tăuteu,  din data de 29 martie  2019,
propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 698/04.03.2019 a Primaruluiș
comunei Tăuteu,
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. _____ din __.03.2019 semnat de membrii consiliului local,
           Ţinând cont de prevederile art. 43 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor de
către consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39 alin. 2, a cerut întrunirea consiliului local,
           În temeiul  prevederilor  art.  43 alin.  1, art.  45 alin.1 şi  ale art.  115 alin.  1 lit.  b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

            Art. 1 Se aprobă Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data
de 29 martie 2019, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Pre edintelui de edin ă. ș ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  şedinţei  ordinare  din  data  de  28
februarie 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Tăuteu,
rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2018.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE,
cu scopul de a implementa şi realiză proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în
judeţul Bihor”.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
5. Proiect  de hotărâre privind avizarea documenta iei  de atribuire  privind delegarea de gestiuneț
pentru operarea staţiei de sortare/ Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea staţiei de tratare mecano-
biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport i a altor fluxuri de de euri dinș ș
Zona 5 Marghita, din cadrul Sistemului de Management Integrat al De eurilor din jude ul Bihor.ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț



6. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Groupț
Bihor, prin Aparatul tehnic al  asocia iei  ca,  în numele i pe seama comunei Tăuteu,  să încheie,ț ș
alături  de operatorii  de salubritate,  de contracte/parteneriate cu organiza iile care implementeazăț
obliga iile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentru de eurile care fac obiectulț ș
răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în de eurile municipale.ș
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
7.  Diverse:  depunerea  de  către  viceprimarul  comunei  Tăuteu  i  de  către  consilierii  locali  aș
rapoartelor  de activitate  pe anul  2018,  solu ionarea  unor  cereri  ale  cetă enilor  i  alte  problemeț ț ș
curente.

 
            Art. 2 Prezenta hotărâre se va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei Tăuteu i va fi adusă la cuno tin a cetă enilor prin afi are la sediul Primăriei comunei Tăuteu i peș ș ț ț ș ș
site-ul www.comunatauteu.ro  de către secretarul comunei. 

             Hotărârea a fost adoptată cu ___ voturi ”pentru”,  ___ voturi ”împotrivă”, ___ ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț ___ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
PRIMAR
Nr. 698 din 04.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local

al Comunei Tăuteu din data de 29 martie 2019 

               Ţinând cont de prevederile art. 43 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea Ordinii de zi a şedinţelor de

către consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39 alin. 2, a cerut întrunirea consiliului local,

               Având în vederea proiectele ini iate de primarul comunei Tăuteu i propunerea de a fi dezbătute înț ș

edin a ordinară a Consiliului Local din data de 29 martie 2019,ș ț

               Considerăm legală şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de

zi pentru edin a ordinară din data de 29 martie 2019ș ț , în conformitate cu prevederilor art. 35 şi art. 41

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

i îl propunem spre dezbatere în edin a ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteu din data de 29ș ș ț

martie 2019.

Ini iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A   NR. 31
Din 29 martie 2019

Privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

            Consiliul Local al comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în edin ă ordinară, ș ț
            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tăuteu nr. 10 din 29
iulie  2016 privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare  şi  funcţionare  a  Consiliului  Local  al
comunei Tăuteu, judeţul Bihor, cu modificările i comletările ulterioare,ș
             Având în vedere Expunerea de motive nr. 688/04.03.2019 întocmită de primarul comunei
Tăuteu,
            În temeiul prevederilor art. 35 alin. 1, art. 41, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din
Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Domnul consilier local PUI GAVRIL se alege Preşedinte de şedinţă al Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2019.
            Art. 2 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Comunei
Tăuteu nr. 82 din 19 decembrie 2018.
            Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei  Tăuteu  i  va  fi  adusă  la  cuno tin a  cetă enilor  prin  afi are  la  sediul  Primăriei  comuneiș ș ț ț ș
Tăuteu i pe site-ul ș www.comunatauteu.ro,  de către secretarul comunei.  
 
             Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
      

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
       CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR
                Pui Gavril                                  Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 688 din 04.03.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în edin ă ordinară,ș ț
            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tăuteu nr. 10 din 29
iulie  2016 privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare  şi  funcţionare  a  Consiliului  Local  al
comunei Tăuteu, judeţul Bihor, cu modificările i completările ulterioare,ș
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 688/04.03.2019 întocmită de primarul comunei
Tăuteu cu privire la alegerea Pre edintelui de edin ă,ș ș ț
            În temeiul prevederilor art. 35 alin. 1, art. 41, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din
Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Domnul/doamna consilier _______________________________ se alege preşedinte
de  şedinţă  al  Consiliului  Local  al  Comunei  Tăuteu,  judeţul  Bihor,  pentru  o  perioadă  de  3  luni,
începând cu luna martie 2018.
            Art. 2 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Comunei
Tăuteu nr. 82 din 19 decembrie 2018.
            Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei  Tăuteu  i  va  fi  adusă  la  cuno tin a  cetă enilor  prin  afi are  la  sediul  Primăriei  comuneiș ș ț ț ș
Tăuteu i pe site-ul ș www.comunatauteu.ro, de către secretarul comunei.   

             Hotărârea a fost adoptată cu -- voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț -- consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.      
      
           

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 688 din 04.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

                Vâzând prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al

comunei Tăuteu, judeţul Bihor adoptat prin Hotârârea Consiliului Local nr. 10 din 29 iulie 2016, cu

modiifcările i completările ulterioare,ș

               Având în vedere că  expiră mandatul doamnei preşedinte SOLYOM IUDIT, ales

preşedinte de şedinţă prin Hotârârea Consiliului Local nr. 82 din 19 decembrie 2018,

               Considerăm legală şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind alegerea unui

preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 3 luni, începând cu luna martie 2019, conform prevederilor

art. 35 şi art. 41 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, proiect ce va fi dezbătut în edin a ordinară din data de 29 martie 2019.ș ț

Primar 
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 32
Din 29 martie 2019

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 28 februarie 2019 

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 689/04.03.2019 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al  edin ei  ordinare a Consiliului  Local alș ț
comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2019, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 28 februarie 2019, prezentat de secretarul Comunei Tăuteu,
            Ţinând cont de prevederile art. 42, alin. 5 din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la modalitatea de consemnare într-un
proces-verbal a dezbaterilor din şedinţele de consiliu local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul
fiecare consilier local, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 28 februarie 2019, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 675 din 28 februarie 2019, în copie, constituie
anexă la prezenta hotărâre.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro     

             Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
    CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR
              Pui Gavril                                  Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 689 din 04.03.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu

din data de 28 februarie 2019 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 689/04.03.2019 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al  edin ei  ordinare a Consiliului  Local alș ț
comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2019, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 28 februarie 2019, prezentat de secretarul Comunei Tăuteu,        
            Ţinând cont de prevederile art. 42, alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la modalitatea de consemnare într-un
proces-verbal a dezbaterilor din şedinţele de consiliu local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul
fiecare consilier local, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
           Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

           Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 28 februarie 2019, în forma în care a fost prezentat.
           Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 675 din 28 februarie 2019, în copie, constituie
anexă la prezenta hotărâre.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro     

             Hotărârea a fost adoptată cu ___ voturi ”pentru”,  ___ voturi ”împotrivă”, ___ ”ab ineri”,ț
fiind prezen i ___ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț
           

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 689 din 04.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului

Local al Comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2019 

               Ţinând cont de prevederile art. 42 alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  potrivit  cărora,  la  începutul  fiecărei  edin e,ș ț
secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al edin ei anterioare, iar consilierii locali au dreptul ca,ș ț
în cadrul edin ei, să conteste con inutul procesului-verbal i să ceară men ionarea exactă a opiniilorș ț ț ș ț
exprimate în edin a anterioară,ș ț  
               Având în vedere că dezbaterile din edin a ordinară a consiliului local, precum i modul în careș ț ș
i-a exercitat votul fiecare consilier local au fost consemnate în ș Procesul-verbal de edin ă înregistratș ț

sub  numărul  675/28.03.2019,  fiind  semnat  de  pre edintele  de  edin ă  i  de  secretarul  unită iiș ș ț ș ț
administrativ-teritoriale,  care  i-au  asumat,  prin  semnătură,  responsabilitatea  veridicită ii  celorș ț
consemnate,
               i, întrucât Ș sunt/nu sunt obiec iuni din partea consilierilor cu privire la cele consemnate înț
cuprinsul procesului-verbal de edin ă,ș ț
               Considerăm legală şi oportună  adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
Procesului-verbal al edin ei ordinare din data de 28 februarie 2019ș ț , în conformitate cu prevederilor
art.  42,  alin.  5  din Legea  administraţiei  publice  locale  nr. 215/2001,  republicată,  cu modificările  şi
completările ulterioare i îl propunem spre dezbatere în edin a ordinară a Consiliului Local al comuneiș ș ț
Tăuteu din data de 29 martie 2019.

Ini iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 33
Din 29 martie 2019

Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Tăuteu, 
rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2018 ț

Consiliul Local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, întrunit în edin ă ordinară,ț ș ț
Analizând Expunerea de motive nr. 690/04.03.2019 a primarului comunei Tăuteu i Raportul deș

specialiate cu nr. 691/04.03.2019 al Compartimentului Financiar Contabil şi, din care rezultă necesitatea
aprobării utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2018, în cadrulț
sec iunii de ”Dezvoltare”,ț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
            Având în vedere prevederile capitolului V pct. 5.13 din Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr.ț
3809/  19  decembrie  2018,  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  încheierea  exerci iuluiț
Bugetar al anului 2018,
            Respectand prevederile Legii nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019 i ale Legii nr.ș
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 i alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 2  şi ale art. 115ș
alin.  1  lit.  b  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,         

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al comunei Tăuteu, înregistrat la sfâr itulș
anului 2018, în sumă de 809.137, 52 lei, pentru acoperirea cheltuielilor sec iunii de ”Dezvoltare”, pentruț
finan area următoarelor obiective de investi ii:ț ț

- Cap. 65.02 – Învă ământ ț – suma totală de 612.209,74 lei, din care:
Cod 58 – Proiecte cu finan are din fonduri externe nerambursabile – ț ”Înfiin are After School înț
localitatea Bogei, comuna Tăuteu, jude ul Bihorț ”: 612.209,74 lei 

- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de  196.927,78 mii lei, din care:
Cod  58 –  Proiecte  cu  finan are  din  fonduri  externe  nerambursabile  –  ț ”Modernizare  Cămin
Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț : 196.927,78 lei
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează primarul comunei Tăuteu iț ș

Compartimentul Finanicar Contabil.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro  

           Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i 13 consilieri locali din cei ț 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                CONSILIER LOCAL                                                            SECRETAR

              Pui Gavril                                                                           Silaghi Adela Maria
 

ROMÂNIA

http://www.comunatauteu.ro/


JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 691/04.03.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Tăuteu,

 rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2018ț

            Analizând Expunerea de motive nr. 690/04.03.2019 a primarului comunei Tăuteu i Raportul deș
specialiate cu nr. 691/04.03.2019 al Compartimentului Financiar Contabil şi, din care rezultă necesitatea
aprobării utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2018, în cadrulț
sec iunii de ”Dezvoltare”,ț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
            Având în vedere prevederile capitolului V pct. 5.13 din Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr.ț
3809/  19  decembrie  2018,  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  încheierea  exerci iuluiț
Bugetar al anului 2018,
            Respectand prevederile Legii nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019 i ale Legii nr.ș
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 i alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 2  şi ale art. 115ș
alin.  1  lit.  b  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,     
            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E
Art. 1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al comunei Tăuteu, înregistrat la sfâr itulș

anului 2018, în sumă de 809.137, 52 lei, pentru acoperirea cheltuielilor sec iunii de ”Dezvoltare”, pentruț
finan area următoarelor obiective de investi ii:ț ț

- Cap. 65.02 – Învă ământ ț – suma totală de 612.209,74 lei, din care:
Cod 58 – Proiecte cu finan are din fonduri externe nerambursabile – ț ”Înfiin are After School înț
localitatea Bogei, comuna Tăuteu, jude ul Bihorț ”: 612.209,74 lei 

- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de  196.927,78 mii lei, din care:
Cod  58 –  Proiecte  cu  finan are  din  fonduri  externe  nerambursabile  –  ț ”Modernizare  Cămin
Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț : 196.927,78 lei
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează primarul comunei Tăuteu iț ș

Compartimentul Finanicar Contabil.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro  

           Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi ”pentru”,  ____ voturi ”împotrivă”, ____ ”ab ineri”,ț
fiind prezen i 13 consilieri locali din cei ț 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 690 din 04.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei

Tăuteu, rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2018ț

             În conformitate cu prevederile capitolului V pct 5.13 din Ordinul Ministrului Finan elor Publiceț
nr. 3809/19.12.2018 , privind  aprobarea Normelor metodologice  privind încheierea exerci iului bugetarț
al anului 2018 , 
              În temeiul prevederilor Legii nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019 şi ale Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
         
              Se impune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea utilizării excedentului bugetului local al
comunei  Tăuteu,  rezultat  din  excedentul  anilor  precedent  i  utilizarea  acestuia  pentru  acoperireaș
cheltuielilor  sec iunii  de dezvoltare,  pentru finan area unor obiective de investi ii  pe care le avem înț ț ț
derulare.

            Având în vedere cele men ionate anterior,  ț solicit  Compartimentului  Financiar  Contabil
întocmirea Raportului de specialitate,  privind propunerea de aprobare a utilizării excedentului bugetului
local al comunei Tăuteu, rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2018.ț
           
               În contextul  celor prezentate  mai sus, constat  că  propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind utilizării excedentului
bugetului local al comunei Tăuteu, rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2018, în şedinţa de ordinarăț
din 29 martie 2019.
 

Ini iator,ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA



JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 691 din 04.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de utilizare a excedentului bugetului local al comunei Tăuteu, rezultat

la încheierea exerci iului bugetar 2018ț

Având în vedere Expunerea de motive nr. 690/04.03.2019 privind proiectul de hotărâre pentru
aprobarea utilizării  excedentului  bugetului  local al comunei  Tăuteu,  rezultat  la încheierea exerci iuluiț
bugetar 2018,
              În conformitate cu prevederile capitolului V pct 5.13 din Ordinul Ministrului Finan elor Publiceț
nr. 3809/19.12.2018 , privind  aprobarea Normelor metodologice  privind încheierea exerci iului bugetarț
al anului 2018, 
              În temeiul prevederilor Legii nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019 şi ale Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
             Având în vedere cele menţionate mai sus, 

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU:

Aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Tăuteu, înregistrat la sfâr itul anuluiș
2018,  în  sumă  de  809.137,  52  lei,  pentru  acoperirea  cheltuielilor  sec iunii  de  ”Dezvoltare”,  pentruț
finan area următoarelor obiective de investi ii:ț ț

- Cap. 65.02 – Învă ământ ț – suma totală de 612.209,74 lei, din care:
Cod 58 – Proiecte cu finan are din fonduri externe nerambursabile – ț ”Înfiin are After School înț
localitatea Bogei, comuna Tăuteu, jude ul Bihorț ”: 612.209,74 lei 

- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de  196.927,78 mii lei, din care:
Cod  58 –  Proiecte  cu  finan are  din  fonduri  externe  nerambursabile  –  ț ”Modernizare  Cămin
Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț : 196.927,78 lei

        
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

Şef serviciu
Ec. Curtean Florina



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiel de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 944 din 28.03.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre

Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Tăuteu,
 rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2018ț

1. Comisia  de  specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

2. Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină ț ș
3. Comisia de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport,ș ț ț ș

activită i social-culturale, culteț
            Vâzând Expunerea de motive nr. 690/04.03.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr.  691/04.03.2019  întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu  Financiar
Contabil  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea
privind  aprobarea  utilizării  excedentului  bugetului  local  al  comunei  Tăuteu,  rezultat  la  încheierea
exerci iului bugetar 2018,ț

             Comisia de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

avizează favorabil

proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Tăuteu,
rezultat  la  încheierea  exerci iului  bugetar 2018  ț şi  îl  propune spre  dezbatere  în  şedinţa  ordinară  a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 29 martie 2019.

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                    SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai

ROMÂNIA



JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 944/1 din 28.03.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 28.03.2019

             Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei

Tăuteu, rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2018.ț

             PROBLEME:

             Membrii Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, au dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea

de  zi  şi,  fiind  supus  la  vot,  a  fost  aprobat  ____  voturi  ”pentru”,  ____  voturi  ”împotrivă”  şi  ____

”abţineri”.

              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

         

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                    SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 34
Din 29 martie 2019

Privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE, cu scopul de a
implementa şi realiză proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”

            Consiliul Local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, întrunit în edin ă ordinară,ț ș ț
Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr.  692/04.03.2019  a  primarului  comunei  Tăuteu  iș

Raportul de specialiate cu nr. 693/04.03.2019 al Compartimentului Financiar Contabil şi, din care rezultă
necesitatea  aprobării  Actului  Adiţional  nr.  1  la  DOCUMENTUL  DE  POZIŢIE,  cu  scopul  de  a
implementa şi realiză proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           inând cont de Hotărârea Adunării Generale a Ac ionarilor  Ecolect Group cu nr.1 din 04.03.2019Ț ț
i Hotărârea Adunării Generale a Ac ionarilor Ecolect Group cu nr. 4 din 12.12.2013.ș ț

           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. d  i alin. 6 lit. a, pct. 14, coroborate cu cele ale  art. 45ș
alin. 2  şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E

           Art.  1 Se aprobă Actul Adiţional nr. 1 al  Documentului  de Poziţie,  în scopul realizării  şi
implementării proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”.
           Art. 2 Se împuterniceşte domnul Vincze Nandor- tefan,  Primar al comunei Tăuteu, să semnezeȘ
Actul Adiţional nr. 1 al Documentului de Poziţie, în numele şi pe seama Consiliului local al comunei
Tăuteu.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează primarul comunei Tăuteu.ț
            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Consiliul Jude ean Bihorț
- Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihorț
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

           Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i 13 consilieri locali din cei ț 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR

             Pui Gavril                                                                     Silaghi Adela Maria
 

ROMÂNIA

http://www.comunatauteu.ro/


JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 692/04.03.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE, cu scopul de a

implementa şi realiză proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”

           Având în vedere Expunerea de motive nr. 692/04.03.2019 a primarului comunei Tăuteu i Raportulș
de  specialiate  cu  nr.  693/04.03.2019  al  Compartimentului  Financiar  Contabil  şi,  din  care  rezultă
necesitatea  aprobării  Actului  Adiţional  nr.  1  la  DOCUMENTUL  DE  POZIŢIE,  cu  scopul  de  a
implementa şi realiză proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           inând cont de Hotărârea Adunării Generale a Ac ionarilor  Ecolect Group cu nr.1 din 04.03.2019Ț ț
i Hotărârea Adunării Generale a Ac ionarilor Ecolect Group cu nr. 4 din 12.12.2013.ș ț

           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. d  i alin. 6 lit. a, pct. 14, coroborate cu cele ale  art. 45ș
alin. 2  şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, 

            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

           Art.  1 Se aprobă Actul Adiţional nr. 1 al  Documentului  de Poziţie,  în scopul realizării  şi
implementării proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”.
           Art. 2 Se împuterniceşte domnul Vincze Nandor- tefan,  Primar al comunei Tăuteu, să semnezeȘ
Actul Adiţional nr. 1 al Documentului de Poziţie, în numele şi pe seama Consiliului local al comunei
Tăuteu.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează primarul comunei Tăuteu.ț
            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Consiliul Jude ean Bihorț
- Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihorț
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

           Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi ”pentru”,  ____ voturi ”împotrivă”, ____ ”ab ineri”,ț
fiind prezen i 13 consilieri locali din cei ț 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 690 din 04.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL DE

POZIŢIE, cu scopul de a implementa şi realiză proiectul ”Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Bihor”

              Realizarea infrastructurii de gestionarea a deşeurilor este o necesitate în procesul de conformare
cu  ţintele  stabilite  prin  directivele  europene  relevante,  iar  rolul  UAT-urilor   şi  al  Asociaţiilor  de
Dezvoltare  Intercomunitare  (ADI)  este  esenţial  în  promovarea  şi  implementarea  proiectelor  de
management integrat al deşeurilor prin care se va realiza şi functionaliza infrastructura necesară.
              Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Ac ionarilor  nr. 1 din data de 04.03.2018 a ADIț
Ecolect  Group  privind  modificarea  documentului  de  pozi ie  conform  recomandărilor  Ministeruluiț
Fondurilor Europene – Direc ia Generală Programe Europene Infrastructură Mare, din adresa înregistratăț
la Consiliul Jude ean Bihor cu nr. 2876/13.02.2019 i Hotărârea Adunării Generale a Ac ionarilor ADIț ș ț
Ecolect Group nr. 4 din 12.12.2013 privind divizarea zonei 1 în zonă Urbană Oradea i zona Ruralăș
Oradea,
             În cadrul proiectului Fazarea ”Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”
se  realizează  proiectul  de  interes  comun  (denumit  în  continuare  ”Proiectul”),  care  este  finan at  prinț
Programul Opera ional Infrastructură Mare, Componenta 1, OS 3.1 Apel de proiecte pentru dezvoltareaț
infrastructurii  de  management  integrat  al  de eurilor  -  proiecte  fazate,  Axa  Prioritara  Dezvoltareaș
infrastructurii  de  mediu  în  condi ii  de  management  eficient  al  resurselor,  Opera iunea  Reducereaț ț
numărului  depozitelor  neconforme  şi  cre terea  gradului  de  pregătire  pentru  reciclare  a  de eurilor  înș ș
România POIM , Axa prioritară 2 – ”Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniu Major de Intervenţie 2.1. – ”Dezvoltarea sistemelor
integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”.
          Luând în considerare că la această dată au fost construite toate obiectivele propuse prin proiectul
”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Bihor” şi ca în perioada imediat următoare este
necesar a fi  aprobate caietele  de sarcini şi  documentaţiile  de atribuire  pentru colectarea deşeurilor şi
salubrizarea localităţilor din judeţul Bihor, se impune actualizarea Documentului de Poziţie prin Actul
Adiţional nr.1,
            Având în vedere cele men ionate anterior,  ț solicit  Compartimentului  Financiar  Contabil
întocmirea  Raportului  de  specialitate,   privind  propunerea  de  aprobare  a  Actului  Adiţional  nr.  1  la
DOCUMENTUL DE POZIŢIE, cu scopul de a implementa şi realiză proiectul ”Sistem de management
integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”.
           
               În contextul  celor prezentate  mai sus, constat  că  propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare  şi  supun  spre  adoptare  Consiliului  Local  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  Actului
Adi ional  nr.  1  AL DOCUMENTUL DE POZIŢIE,  în  scopul  realizării  şi  implementării  proiectuluiț
”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Bihor” i împuternicirea domnului PRIMAR alș
comunei  Tăuteu să semneze  Actul  Adiţional  nr. 1 al  Documentul  de Poziţie,  în  numele şi  pe seama
Consiliului Local al Comunei  Tăuteu, în şedinţa de ordinară din 28 martie 2019.

Ini iator,ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 691 din 04.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de aprobare a Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE,

cu scopul de a implementa şi realiză proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în
judeţul Bihor”

Având în vedere Expunerea de motive nr. 690/04.03.2019 privind proiectul de hotărâre pentru
aprobarea  Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE, cu scopul de a implementa şi realiză
proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”,
            inând cont de Hotărârea Adunării Generale a Ac ionarilor  nr. 1 din data de 04.03.2018 a ADIȚ ț
Ecolect  Group  privind  modificarea  documentului  de  pozi ie  conform  recomandărilor  Ministeruluiț
Fondurilor Europene – Direc ia Generală Programe Europene Infrastructură Mare, din adresa înregistratăț
la Consiliul Jude ean Bihor cu nr. 2876/13.02.2019 i Hotărârea Adunării Generale a Ac ionarilor ADIț ș ț
Ecolect Group nr. 4 din 12.12.2013 privind divizarea zonei 1 în zonă Urbană Oradea i zona Ruralăș
Oradea,    
             Luând în considerare  responsabilităţile asumate de către Consiliul Judeţean Bihor şi ADI Ecolect
GROUP privind implementarea  proiectului  ”Sistem de Management  Integrat  al  Deşeurilor  în  judeţul
Bihor”  finan at prin Programul Opera ional Infrastructură Mare, Componenta 1, OS 3.1 Apel de proiecteț ț
pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al de eurilor - proiecte fazate, Axa Prioritaraș
Dezvoltarea  infrastructurii  de  mediu  în  condi ii  de  management  eficient  al  resurselor,  Opera iuneaț ț
Reducerea  numărului  depozitelor  neconforme  şi  cre terea  gradului  de  pregătire  pentru  reciclare  aș
de eurilor în România POIM , Axa prioritară 2 – ”Dezvoltarea sistemelor de management integrat alș
deşeurilor  şi  reabilitarea  siturilor  istorice  contaminate”,  Domeniu  Major  de  Intervenţie  2.1.  –
”Dezvoltarea  sistemelor  integrate  de  management  al  deşeurilor  şi  extinderea  infrastructurii  de
management al deşeurilor prevăzute în contractul de finanţare nr. 10  din 16.12.2016, respectiv: 

 responsabilitatea  privind  implementarea  proiectului  revine  Consiliului  Judeţean  Bihor,  în

colaborare cu ADI Ecolect Group;                                                                                                

 asigurarea de către Beneficiar (Consiliul   Judeţean Bihor) şi reprezentanţii ADI Ecolect Group a

fondurilor necesare cofinanţării;        

 angajamentul  ADI Ecolect  Group pentru realizarea  unei  politici  unice de tarifare,  angajament

asumat prin contractul de asociere; 

 angajamentul Consiliului Judeţean Bihor de a respecta legislaţia în vigoare privind cheltuielile

eligibile;

 întărirea capacităţii instituţionale a Unităţii de Implementare a Proiectului(UIP).  

            Se impune actualizarea Documentului de Poziţie prin Actul Adiţional nr. 1, având în vedere că
Documentul de Poziţie are ca scop crearea unei asocieri între Părţi în vederea:

 realizării şi implementării proiectului;

 realizării  celorlalte  investiţii  din  cadrul  proiectului  care  nu  fac  obiectul  acestuia  (colectarea

deşeurilor periculoase din deşeurile menajere sau a deşeurilor voluminoase);



 gestionarii  următoarelor  activităţi  ale  srviciului  de  salubrizare:  colectare,  transport,  tratare  şi

depozitare a deşeurilor municipale. 
o Un obiectiv important al Documentului de poziţie îl reprezintă realizarea unui acord între

Părţi asupra următoarelor aspecte principale:

 activităţile legate de proiect şi finanţarea acestuia;           

 regimul juridic al terenurilor şi al bunurilor rezultate în cadrul proiectului;

 delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice în domeniul salubrizării localităţilor;

 asigurarea sustenabilităţii şi operativităţii gestiunii integrate a deşeurilor în judeţul Bihor;

 tarifele aferente serviciilor.  

     
             În temeiul  prevederilor . 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct.14 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
             Având în vedere cele menţionate mai sus, 

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU:

Aprobarea în şedinţa de ordinară din 28 martie 2019, a Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL
DE  POZIŢIE,  cu  scopul  de  a  implementa  şi  realiză  proiectul  ”Sistem  de  management  integrat  al
deşeurilor în judeţul Bihor” i împuternicirea domnului Vincze Nandor- tefan, Primar al comunei Tăuteu,ș Ș
să semneze Actul Adiţional nr. 1 al Documentul de Poziţie, în numele şi pe seama Consiliului Local al
Comunei  Tăuteu.

        
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

Şef serviciu
Ec. Curtean Florina



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiel de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 689 din 28.03.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre

Privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE, 
cu scopul de a implementa şi realiză proiectul ”Sistem de management integrat al

deşeurilor în judeţul Bihor”

                
4. Comisia  de  specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
5. Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină ț ș
6. Comisia de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport,ș ț ț ș

activită i social-culturale, culteț
            Vâzând Expunerea de motive nr. 690/04.03.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr.  691/04.03.2019  întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu  Financiar
Contabil  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea
privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE, cu scopul de a implementa şi
realiză proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”,

             Comisia de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

avizează favorabil

proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE,
cu scopul de a implementa şi realiză proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în
judeţul Bihor”şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 28 martie 2019.

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                    SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 689/1 din 28.03.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 28.03.2019

             Ordinea de zi: 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la DOCUMENTUL DE

POZIŢIE,  cu  scopul  de  a  implementa  şi  realiză  proiectul  ”Sistem  de  management

integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”.

             PROBLEME:

             Membrii Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, au dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea

de  zi  şi,  fiind  supus  la  vot,  a  fost  aprobat  ____  voturi  ”pentru”,  ____  voturi  ”împotrivă”  şi  ____

”abţineri”.

              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

         

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                    SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 35
Din 29 martie 2019

Privind avizarea documenta iei de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea staţieiț
de sortare/ Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a

deşeurilor Oradea i a serviciului de colectare, transport i a altor fluxuri de de euri din Zona 5ș ș ș
Marghita, din cadrul Sistemului de Management Integrat al De eurilor din jude ul Bihorș ț

            Consiliul Local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, întrunit în edin ă ordinară,ț ș ț
Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr.  694/04.03.2019  a  primarului  comunei  Tăuteu  iș

Raportul de specialiate cu nr. 695/04.03.2019 al Compartimentului Financiar Contabil şi, din care rezultă
necesitatea avizării documenta iei de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei deț
sortare/ Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea iș
a  serviciului  de  colectare,  transport  i  a  altor  fluxuri  de  deseuri  din  Zona  5  Marghita,  din  cadrulș
Sistemului de Management Integrat al De eurilor din jude ul Bihor,ș ț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
            În baza prevederilor: 

- Legii  nr.  211/2011  privind  regimul  deşeurilor,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

- Legii nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare;

- Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare;

- Ordonan ei  Guvernului  nr.  21/2002,  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  şi  rurale,  cuț
modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului  nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare;

- Ordonan ei  de  urgen ă  a  Guvernului  nr. 74/2018  pentru  modificarea  i  completarea  Legii  nr.ț ț ș
211/2011 privind regimul de eurilor, a Legii  nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare aș
ambalajelor i a de eurilor de ambalaje i a Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 196/2005ș ș ș ț ț
privind Fondul pentru mediu;

            Având în vedere dispoziţiile art. 8, alin. 3, lit.c şi d^1, ale art. 29 şi ale art. 30 din Legea nr.
51/2006 privind serviciile  comunitare  de utilităţi  publice,  republicată,  cu modificările  şi  completările
ulterioare,
           Potrivit Documentului de Poziţie şi a Actului Adiţional nr.1 a Documentului de poziţie, 
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d i alin. 6 lit. a, pct. 14, coroborate cu cele ale art. 45ș
alin. 2  şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

           Art. 1 Se avizeaza Documenta ia de Atribuire cu toate anexele şi cu documentele care stau la bazaț
realizării ei pentru delegarea de gestiune privind operarea sta iei de tratare mecano-biologica a deşeurilorț
Oradea, din cadrul Sistemului de Management Integrat al De eurilor din jude ul Bihor (SMID Bihor ),ș ț
prevăzut în anexa nr.1, parte integrantă a acestei hotărâri ( anexa nr. 1-D.A. TMB).
           Art. 2 Se avizeaza Documenta ia de Atribuire cu toate anexele şi cu documentele care stau la bazaț
realizării ei  pentru delegarea de gestiune a serviciului public de salubritate, respectiv: operarea staţiei de
sortare/transfer, colectare şi transport a deşeurilor şi a altor fluxuri de deşeuri, pentru Zona 5 Marghita,



componente  din  cadrul  Sistemului  de  Management  Integrat  al  De eurilor  din  Jude ul  Bihor  (SMIDș ț
Bihor), conform anexei nr. 2 parte integrantă a acestei hotărâri (anexa nr. 2 - D.A. Zona 5 Marghita).
           Art. 3 Se mandateaza ADI Ecolect Group Bihor să exercite, pe seama i în numele UAT-ș
COMUNA TĂUTEU, dreptul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activită ileț
de operare a staţiei de sortare/transfer din Zona 5 Marghita, colectare şi transport a deşeurilor şi a altor
fluxuri  de  deşeuri  din  Zona 5 Marghita,  i  de  operare  a  sta iei  de tratare  mecano-biologica  Oradea,ș ț
componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al De eurilorș
din Jude ul Bihor (SMID Bihor).ț
           Art. 4 Se mandatează Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Bihor, prin Preşedinte, săț
facă toate diligen ele şi modificările necesare cerute de către experţii SICAP la documentaţiile aprobateț
în această hotărâre în vederea finalizării procedurii de delegare a gestiunii.
            Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Consiliul Judeţean Bihor
- Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihorț
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

           Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i 13 consilieri locali din cei ț 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR

             Pui Gavril                                                          Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 694/04.03.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind avizarea documenta iei de atribuire privind delegarea de gestiune pentru ț

operarea staţiei de sortare/ Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea staţiei de tratare mecano-
biologica a deşeurilor Oradea i a serviciului de colectare, transport i a altor fluxuri de de euri dinș ș ș

Zona 5 Marghita, din cadrul Sistemului de Management Integrat al De eurilor din jude ul Bihorș ț

            Având în vedere Expunerea de motive nr. 694/04.03.2019 a primarului comunei Tăuteu iș
Raportul de specialiate cu nr. 695/04.03.2019 al Compartimentului Financiar Contabil şi, din care rezultă
necesitatea avizării documenta iei de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei deț
sortare/ Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si
a  serviciului  de  colectare,  transport  si  a  altor  fluxuri  de  deseuri  din  Zona  5  Marghita,  din  cadrul
Sistemului de Management Integrat al De eurilor din jude ul Bihor,ș ț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
            În baza prevederilor: 

- Legii  nr.  211/2011  privind  regimul  deşeurilor,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

- Legii nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare;

- Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare;

- Ordonan ei  Guvernului  nr.  21/2002,  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  şi  rurale,  cuț
modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului  nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare;

- Ordonan ei  de  urgen ă  a  Guvernului  nr. 74/2018  pentru  modificarea  i  completarea  Legii  nr.ț ț ș
211/2011 privind regimul de eurilor, a Legii  nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare aș
ambalajelor i a de eurilor de ambalaje i a Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 196/2005ș ș ș ț ț
privind Fondul pentru mediu;

            Având în vedere dispoziţiile art. 8, alin. 3, lit.c şi d^1, ale art. 29 şi ale art. 30 din Legea nr.
51/2006 privind serviciile  comunitare  de utilităţi  publice,  republicată,  cu modificările  şi  completările
ulterioare,
           Potrivit Documentului de Poziţie şi a Actului Adiţional nr.1 a Documentului de poziţie, 
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d i alin. 6 lit. a, pct. 14, coroborate cu cele ale art. 45ș
alin. 2  şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

           Art. 1 Se avizeaza Documenta ia de Atribuire cu toate anexele şi cu documentele care stau la bazaț
realizării ei pentru delegarea de gestiune privind operarea sta iei de tratare mecano-biologica a deşeurilorț
Oradea, din cadrul Sistemului de Management Integrat al De eurilor din jude ul Bihor (SMID Bihor ),ș ț
prevăzut în anexa nr.1, parte integrantă a acestei hotărâri ( anexa nr. 1-D.A. TMB).
           Art. 2 Se avizeaza Documenta ia de Atribuire cu toate anexele şi cu documentele care stau la bazaț
realizării ei  pentru delegarea de gestiune a serviciului public de salubritate, respectiv: operarea staţiei de



sortare/transfer, colectare şi transport a deşeurilor şi a altor fluxuri de deşeuri, pentru Zona 5 Marghita,
componente  din  cadrul  Sistemului  de  Management  Integrat  al  De eurilor  din  Jude ul  Bihor  (SMIDș ț
Bihor), conform anexei nr. 2 parte integrantă a acestei hotărâri (anexa nr. 2 - D.A. Zona 5 Marghita).
           Art. 3 Se mandateaza ADI Ecolect Group Bihor să exercite, pe seama i în numele UAT-ș
COMUNA TĂUTEU, dreptul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activită ileț
de operare a staţiei de sortare/transfer din Zona 5 Marghita, colectare şi transport a deşeurilor şi a altor
fluxuri  de  deşeuri  din  Zona 5 Marghita,  i  de  operare  a  sta iei  de tratare  mecano-biologica  Oradea,ș ț
componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al De eurilorș
din Jude ul Bihor (SMID Bihor).ț
           Art. 4 Se mandatează Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Bihor, prin Preşedinte, săț
facă toate diligen ele şi modificările necesare cerute de către experţii SICAP la documentaţiile aprobateț
în această hotărâre în vederea finalizării procedurii de delegare a gestiunii.
            Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Consiliul Judeţean Bihor
- Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihorț
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

           Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi ”pentru”,  ____ voturi ”împotrivă”, ____ ”ab ineri”,ț
fiind prezen i 13 consilieri locali din cei ț 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 694 din 04.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La Proiectul de hotărâre privind avizarea documenta iei de atribuire privind delegarea de gestiuneț

pentru operarea staţiei de sortare/Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea staţiei de tratare
mecano-biologica a deşeurilor Oradea i a serviciului de colectare, transport i a altor fluxuri deș ș
de euri din Zona 5 Marghita, din cadrul Sistemului de Management Integrat al De eurilor dinș ș

jude ul Bihorț

              Realizarea infrastructurii de gestionarea a deşeurilor este o necesitate în procesul de conformare
cu  ţintele  stabilite  prin  directivele  europene  relevante,  iar  rolul  UAT-urilor   şi  al  Asociaţiilor  de
Dezvoltare  Intercomunitare  (ADI)  este  esenţial  în  promovarea  şi  implementarea  proiectelor  de
management integrat al deşeurilor prin care se va realiza şi functionaliza infrastructura necesară.
              Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Ac ionarilor nr. 1 din data de 04.03.2018 a ADIț
Ecolect  Group  privind  modificarea  documentului  de  pozi ie  conform  recomandărilor  Ministeruluiț
Fondurilor Europene – Direc ia Generală Programe Europene Infrastructură Mare din adresa înregistratăț
la Consiliul Jude ean Bihor cu nr. 2876/13.02.2019 i Hotărârea Adunării Generale a Ac ionarilor nr. 4ț ș ț
din 12.12.2013 a ADI Ecolect Group privind divizarea Zonei 1 în zonă Urbană Oradea i zona Ruralăș
Oradea,
              În cadrul proiectului Fazarea  ”Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”
se  realizează  proiectul  de  interes  comun  (denumit  în  continuare  ”Proiectul”),  care  este  finan at  prinț
Programul Opera ional Infrastructură Mare, Componenta 1, OS 3.1 Apel de proiecte pentru dezvoltareaț
infrastructurii  de  management  integrat  al  de eurilor  -  proiecte  fazate,  Axa  Prioritara  Dezvoltareaș
infrastructurii  de  mediu  în  condi ii  de  management  eficient  al  resurselor,  Opera iunea  Reducereaț ț
numărului  depozitelor  neconforme  şi  cre terea  gradului  de  pregătire  pentru  reciclare  a  de eurilor  înș ș
România  POIM, Axa prioritară  2 – ”Dezvoltarea  sistemelor  de management  integrat  al  deşeurilor  şi
reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniu Major de Intervenţie 2.1. – ”Dezvoltarea sistemelor
integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”.
            inând cont de faptul că la această dată au fost construite toate obiectivele propuse prin proiectulȚ
Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Bihor” este necesar a fi aprobata documenta ia deț
atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de sortare/ Transfer  din Zona 5 Marghita,
operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport si a
altor fluxuri de deseuri din Zona 5 Marghita, din cadrul Sistemului de Management Integrat al De eurilorș
din jude ul Bihor.         ț
            În acest context, se impune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea documenta iei de atribuireț
privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de sortare/Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea
staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport si a altor
fluxuri de deseuri din Zona 5 Marghita, din cadrul Sistemului de Management Integrat al De eurilor dinș
jude ul Bihor.ț

            Având în vedere cele men ionate anterior,  ț solicit  Compartimentului  Financiar  Contabil
întocmirea  Raportului  de  specialitate,   privind  propunerea  de  aprobare  a  documenta iei  de  atribuireț
privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de sortare/Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea
staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport si a altor



fluxuri de deseuri din Zona 5 Marghita, din cadrul Sistemului de Management Integrat al De eurilor dinș
jude ul Bihor.ț
           
               În contextul  celor prezentate  mai sus, constat  că  propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea documenta ieiț
de  atribuire  privind  delegarea  de  gestiune  pentru  operarea  staţiei  de  sortare/Transfer   din  Zona  5
Marghita, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare,
transport si a altor fluxuri de deseuri din Zona 5 Marghita, din cadrul Sistemului de Management Integrat
al De eurilor din jude ul Bihor, în şedinţa de ordinară din 29 martie 2019.ș ț
 

Ini iator,ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 695 din 04.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de avizare a documenta iei de atribuire privind delegarea de gestiuneț

pentru operarea staţiei de sortare/Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea staţiei de tratare
mecano-biologica a deşeurilor Oradea i a serviciului de colectare, transport i a altor fluxuri deș ș

de euri din Zona 5 Marghita, din cadrul Sistemului de Management Integratș
 al De eurilor  din jude ul Bihorș ț

Având în vedere Expunerea de motive nr. 694/04.03.2019 privind proiectul de hotărâre pentru
aprobarea  documenta iei  de  atribuire  privind  delegarea  de  gestiune  pentru  operarea  staţiei  deț
sortare/Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si
a  serviciului  de  colectare,  transport  si  a  altor  fluxuri  de  deseuri  din  Zona  5  Marghita,  din  cadrul
Sistemului de Management Integrat al De eurilor din jude ul Bihor,ș ț
             Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale a Ac ionarilor nr. 1 din data de 04.03.2018 aț
ADI Ecolect Group privind modificarea documentului de pozi ie conform recomandărilor Ministeruluiț
Fondurilor Europene – Direc ia Generală Programe Europene Infrastructură Mare din adresa înregistratăț
la Consiliul Jude ean Bihor cu nr. 2876/13.02.2019 i Hotărârea Adunării Generale a Ac ionarilor nr. 4ț ș ț
din 12.12.2013 a ADI Ecolect Group privind divizarea Zonei 1 în zonă Urbană Oradea i zona Ruralăș
Oradea,
              inând cont de  responsabilităţile asumate de către Consiliul Judeţean Bihor şi ADI EcolectȚ
Group  privind  implementarea  proiectului  ”Sistem  de  Management  Integrat  al  Deşeurilor  în  judeţul
Bihor”,  finan at prin Programul Opera ional Infrastructură Mare, Componenta 1, OS 3.1 Apel de proiecteț ț
pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al de eurilor - proiecte fazate, Axa Prioritaraș
Dezvoltarea  infrastructurii  de  mediu  în  condi ii  de  management  eficient  al  resurselor,  Opera iuneaț ț
Reducerea  numărului  depozitelor  neconforme  şi  cre terea  gradului  de  pregătire  pentru  reciclare  aș
de eurilor în România POIM , Axa prioritară 2 – ”Dezvoltarea sistemelor de management integrat alș
deşeurilor  şi  reabilitarea  siturilor  istorice  contaminate”,  Domeniu  Major  de  Intervenţie  2.1.  –
”Dezvoltarea  sistemelor  integrate  de  management  al  deşeurilor  şi  extinderea  infrastructurii  de
management al deşeurilor prevăzute în contractul de finanţare nr.10  din 16.12.2016, respectiv: 

 responsabilitatea  privind  implementarea  proiectului  revine  Consiliului  Judeţean  Bihor,  în
colaborare cu ADI Ecolect Group;                                                                                                

 asigurarea de către Beneficiar (Consiliul   Judeţean Bihor) şi reprezentanţii ADI Ecolect Group a
fondurilor necesare cofinanţării;        

 angajamentul  ADI Ecolect  Group pentru realizarea  unei  politici  unice de tarifare,  angajament
asumat prin contractul de asociere; 

 angajamentul Consiliului Judeţean Bihor de a respecta legislaţia în vigoare privind cheltuielile
eligibile;

 întărirea capacităţii instituţionale a Unităţii de Implementare a Proiectului(UIP).  
 prevederile documentului de poziţie şi a Actului Adiţional nr.1 a Documentului de Poziţie asupra

următoarelor aspecte principale:
 activităţile legate de proiect şi finanţarea acestuia;           
 regimul juridic al terenurilor şi al bunurilor rezultate în cadrul proiectului;
 delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice în domeniul salubrizării localităţilor;
 asigurarea sustenabilităţii şi operativităţii gestiunii integrate a deşeurilor în judeţul Bihor;
 tarifele aferente serviciilor.



              În conformitate cu prevederile:
- Legii  nr.  211/2011  privind  regimul  deşeurilor,  republicată,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;
- Legii nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările

ulterioare;
- Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare;
- Ordonan ei  Guvernului  nr.  21/2002,  privind  gospodărirea  localităţilor  urbane  şi  rurale,  cuț

modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului  nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările

ulterioare;
- Ordonan ei  de  urgen ă  a  Guvernului  nr. 74/2018  pentru  modificarea  i  completarea  Legii  nr.ț ț ș

211/2011 privind regimul de eurilor, a Legii  nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare aș
ambalajelor i a de eurilor de ambalaje i a Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 196/2005ș ș ș ț ț
privind Fondul pentru mediu;

            Având în vedere dispoziţiile art. 8, alin. 3, lit.c şi d^1, ale art. 29 şi ale art. 30 din Legea nr.
51/2006 privind serviciile  comunitare  de utilităţi  publice,  republicată,  cu modificările  şi  completările
ulterioare,

             Având în vedere cele menţionate mai sus, 

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU:

Aprobarea documenta iei  de atribuire  privind delegarea  de gestiune pentru operarea staţiei  deț
sortare/Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si
a  serviciului  de  colectare,  transport  si  a  altor  fluxuri  de  deseuri  din  Zona  5  Marghita,  din  cadrul
Sistemului de Management Integrat al De eurilor  din jude ul Bihor, în edin a ordinară din data de 29ș ț ș ț
martie 2019.

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Şef serviciu

Ec. Curtean Florina



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiel de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 946 din 28.03.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre

Privind avizarea documenta iei de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operareaț
 staţiei de sortare/Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a
deşeurilor Oradea i a serviciului de colectare, transport i a altor fluxuri de de euri din Zona 5ș ș ș

Marghita, din cadrul Sistemului de Management Integrat
 al De eurilor  din jude ul Bihorș ț

                
7. Comisia  de  specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
8. Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină ț ș
9. Comisia de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport,ș ț ț ș

activită i social-culturale, culteț
            Vâzând Expunerea de motive nr. 694/04.03.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr.  695/04.03.2019  întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu  Financiar
Contabil  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea
privind  avizarea  documenta iei  de  atribuire  privind  delegarea  de  gestiune  pentru  operarea  staţiei  deț
sortare/Transfer  din Zona 5 Marghita, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea iș
a  serviciului  de  colectare,  transport  si  a  altor  fluxuri  de  de euri  din  Zona  5  Marghita,  din  cadrulș
Sistemului de Management Integrat al De eurilor  din jude ul Bihor,ș ț

             Comisia de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

avizează favorabil

proiectul de hotărâre privind avizarea documenta iei de atribuire privind delegarea de gestiuneț
pentru  operarea  staţiei  de  sortare/Transfer  din  Zona  5  Marghita,  operarea  staţiei  de  tratare
mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport i a altor fluxuri deș
de euri din Zona 5 Marghita,  din cadrul Sistemului de Management Integrat al De eurilor dinș ș
jude ul Bihorț şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 29 martie 2019.

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                    SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 946/1 din 28.03.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 28.03.2019

             Ordinea de zi: 
3. Proiect de hotărâre privind avizarea documenta iei de atribuire privind delegarea deț

gestiune pentru operarea staţiei  de sortare/Transfer  din Zona 5 Marghita,  operarea
staţiei  de tratare mecano-biologica  a deşeurilor Oradea si  a serviciului  de colectare,
transport i a altor fluxuri de de euri din Zona 5 Marghita, din cadrul Sistemului deș ș
Management Integrat al De eurilor  din jude ul Bihor.ș ț

             PROBLEME:

             Membrii celor trei Comisii de specialitate  din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu, au

dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi şi, fiind supus la vot,  a fost aprobat ____ voturi

”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.

              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

         

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                    SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 36
Din 29 martie 2019

Privind mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihor, prin Aparatulț
tehnic al asocia iei ca, în numele i pe seama comunei Tăuteu să încheie, alături de operatorii deț ș

salubritate, de contracte/parteneriate cu organiza iile care implementeaza obliga iile privindț ț
răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentru de eurile care fac obiectul răspunderii extinseș

a producătorului, care se regăsesc în de eurile municipaleș

            Consiliul Local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, întrunit în edin ă ordinară,ț ș ț
Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr.  696/04.03.2019  a  primarului  comunei  Tăuteu  iș

Raportul de specialiate cu nr. 697/04.03.2019 al Compartimentului Financiar Contabil şi, din care rezultă
necesitatea aprobării privind mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihor,ț
prin  Aparatul  tehnic  al  asocia iei  ca,  în  numele  i  pe  seama  comunei  Tăuteu  să  încheie,  alături  deț ș
operatorii de salubritate, de contracte/parteneriate cu organiza iile care implementeaza obliga iile privindț ț
răspunderea  extinsă  a  producătorului  (OTR),  pentru  de eurile  care  fac obiectul  răspunderii  extinse  aș
producătorului, care se regăsesc în de eurile municipaleș ,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           inând cont de necesitatea îndeplinirii intelor de reciclare a de eurilor municipale (inclusiv aȚ ț ș
de eurilor de ambalaje din de eurile municipale), impuse României prin legisla ia europeană i na ională,ș ș ț ș ț
precum i Raportul de specialitate al Consiliului Director al Asocia iei  de Dezvoltare Intercomunitarăș ț
Ecolect Group Bihor privind mandatarea asocia iei, prin Aparatul tehnic al asocia iei ca, în numele i peț ț ș
seama  comunei  Tăuteu  să  încheie  alături  de  operatorii  de  salubritate,  de  contracte/parteneriate  cu
organiza iile care implementează obliga iile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentruț ț
de eurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în de eurile municipale.ș ș
              În baza art. 17 alin. 1, art. 59 alin. 3-6 din Legea nr. 211/2011 privind regimul de eurilor, ale artș
16 alin. 4 lit. d, e, f, alin. 5 lit. b, alin. 9 lit. b, g i i, art. 20 alin. 5 ș lit. a i b, alin. 6 i ale art. 21 alin. 1,ș ș
anexa nr. 6 ”Modul de stabilire a costului net i a sumelor care trebuie acoperite de către organiza iileș ț
prevăzute la art. 16 alin. 5 lit. b”, din Legea nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
i a de eurilor de ambalaje, precum i ale art. 17 lit. e, f, I, q-v, art. 19 i ale art. 21 lit. a, d i e dinș ș ș ș ș

Ordinul Ministrului Mediului nr. 1362/28.12.2018 privind  procedura de autorizare, avizare anuală i deș
retragere  a  dreptului  de  operare  a  organiza iilor  care  implementează  obliga iile  privind  răspundereaț ț
extinsă a producatorului,
                      În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. d i alin. 6 lit. a pct. 14, coroborate cu cele aleș
art. 45 alin. 2  şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E

           Art. 1 Se aprobă mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihor, prinț
Aparatul tehnic al asocia iei ca în numele i pe seama comunei Tăuteu să încheie, alături de operatorii deț ș
salubritate, de contracte/parteneriate cu organiza iile care implementează obliga iile privind răspundereaț ț
extinsă a producătorului (OTR), pentru de eurile care fac obiectul ș răspunderii  extinse  a  producătorului,
care se regăsesc în de eurile municipaleș .
           Art.  2 Principalele  obliga ii  asumate  de  către  Asocia ie,  în  urma  încheieriiț ț
contractelor/parteneriatelor mai sus mentionate, vor viza:



 Luarea,  împreună cu operatorii  de salubritate,  a tuturor măsurilor necesare asigurării  selectării
de eurilor de ambalaje din de eurile municipale, atât la sursă, cât i la sta iile de transfer din jude .ș ș ș ț ț

 Monitorizarea,  împreună cu operatorii de salubritate, a trasabilită ii  de eurilor de ambalaje dinț ș
de eurile municipale până la valorificatorul final.ș

 Confirmarea  (validarea)  cantită ilor  de  de euri  de  ambalaje  destinate  a  fi  reciclate,  respectivț ș
valorificate.

 Desfă urarea, în colaborare cu OTR-ul/-rile, de campanii de con tientizare publică cu privire laș ș
selectarea ambalajelor la sursă, la reducerea cantită ii de ambalaje folosite i a impactului negativț ș
pe care îl are utilizarea excesivă a ambalajelor.

           Art. 3 Se aproba ca sumele care vor fi acoperite de către OTR-uri, pentru desfă urarea campaniilorș
de informare-con tientizare publică, să fie virate în contul Fondului llD, constituit la nivelul Asocia iei,ș ț
i să fie utilizate de către A.D.I. Ecolect Group Bihor, doar pentru scopul pentru care sunt destinate.ș

           Art. 4 Se aprobă ca sumele care vor fi achitate de către OTR-uri, pentru activitatea A.D.I. Ecolect
Group Bihor de monitorizare i confirmare (validare) a cantită ilor de de euri de ambalaje din de eurileș ț ș ș
municipale, destinate a fi reciclate, respectiv valorificate, să fie virate în contul curent al Asocia iei i săț ș
fie utilizate pentru acoperirea costurilor de func ionare a acesteia.ț

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează primarul comunei Tăuteu.ț
            Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor
- Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihorț
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

           Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i 13 consilieri locali din cei ț 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR

             Pui Gavril                                                                     Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 696/04.03.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihor, prin Aparatulț
tehnic al asocia iei ca, în numele i pe seama comunei Tăuteu să încheie, alături de operatorii deț ș

salubritate, de contracte/parteneriate cu organiza iile care implementeaza obliga iile privindț ț
răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentru de eurile care fac obiectul răspunderii extinseș

a producătorului, care se regăsesc în de eurile municipaleș

           Având în vedere Expunerea de motive nr. 696/04.03.2019 a primarului comunei Tăuteu i Raportulș
de  specialiate  cu  nr.  697/04.03.2019  al  Compartimentului  Financiar  Contabil  şi,  din  care  rezultă
necesitatea aprobării privind mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihor,ț
prin  Aparatul  tehnic  al  asocia iei  ca,  în  numele  i  pe  seama  comunei  Tăuteu  să  încheie,  alături  deț ș
operatorii de salubritate, de contracte/parteneriate cu organiza iile care implementeaza obliga iile privindț ț
răspunderea  extinsă  a  producătorului  (OTR),  pentru  de eurile  care  fac obiectul  răspunderii  extinse  aș
producătorului, care se regăsesc în de eurile municipaleș ,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           inând cont de necesitatea îndeplinirii intelor de reciclare a de eurilor municipale (inclusiv aȚ ț ș
de eurilor de ambalaje din de eurile municipale), impuse României prin legisla ia europeană i na ională,ș ș ț ș ț
precum i Raportul de specialitate al Consiliului Director al Asocia iei  de Dezvoltare Intercomunitarăș ț
Ecolect Group Bihor privind mandatarea asocia iei, prin Aparatul tehnic al asocia iei ca, în numele i peț ț ș
seama  comunei  Tăuteu  să  încheie  alături  de  operatorii  de  salubritate,  de  contracte/parteneriate  cu
organiza iile care implementează obliga iile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentruț ț
de eurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în de eurile municipale.ș ș
              În baza art. 17 alin. 1, art. 59 alin. 3-6 din Legea nr. 211/2011 privind regimul de eurilor, ale artș
16 alin. 4 lit. d, e, f, alin. 5 lit. b, alin. 9 lit. b, g i i, art. 20 alin. 5 ș lit. a i b, alin. 6 i ale art. 21 alin. 1,ș ș
anexa nr. 6 ”Modul de stabilire a costului net i a sumelor care trebuie acoperite de către organiza iileș ț
prevăzute la art. 16 alin. 5 lit. b”, din Legea nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
i a de eurilor de ambalaje, precum i ale art. 17 lit. e, f, I, q-v, art. 19 i ale art. 21 lit. a, d i e dinș ș ș ș ș

Ordinul Ministrului Mediului nr. 1362/28.12.2018 privind  procedura de autorizare, avizare anuală i deș
retragere  a  dreptului  de  operare  a  organiza iilor  care  implementează  obliga iile  privind  răspundereaț ț
extinsă a producatorului,
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. d i alin. 6 lit. a pct. 14, coroborate cu cele ale art. 45ș
alin. 2  şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, 

            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

            Art. 1 Se aprobă mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihor, prinț
Aparatul tehnic al asocia iei ca în numele i pe seama comunei Tăuteu să încheie, alături de operatorii deț ș
salubritate, de contracte/parteneriate cu organiza iile care implementează obliga iile privind răspundereaț ț
extinsă a producătorului (OTR), pentru de eurile care fac obiectul ș răspunderii  extinse  a  producătorului,
care se regăsesc în de eurile municipaleș .



           Art.  2 Principalele  obliga ii  asumate  de  către  Asocia ie,  în  urma  încheieriiț ț
contractelor/parteneriatelor mai sus mentionate, vor viza:

 Luarea,  împreună cu operatorii  de salubritate,  a tuturor măsurilor necesare asigurării  selectării
de eurilor de ambalaje din de eurile municipale, atât la sursă, cât i la sta iile de transfer din jude .ș ș ș ț ț

 Monitorizarea,  împreună cu operatorii de salubritate, a trasabilită ii  de eurilor de ambalaje dinț ș
de eurile municipale până la valorificatorul final.ș

 Confirmarea  (validarea)  cantită ilor  de  de euri  de  ambalaje  destinate  a  fi  reciclate,  respectivț ș
valorificate.

 Desfă urarea, în colaborare cu OTR-ul/-rile, de campanii de con tientizare publică cu privire laș ș
selectarea ambalajelor la sursă, la reducerea cantită ii de ambalaje folosite i a impactului negativț ș
pe care îl are utilizarea excesivă a ambalajelor.

           Art. 3 Se aproba ca sumele care vor fi acoperite de către OTR-uri, pentru desfă urarea campaniilorș
de informare-con tientizare publică, să fie virate în contul Fondului llD, constituit la nivelul Asocia iei,ș ț
i să fie utilizate de către A.D.I. Ecolect Group Bihor, doar pentru scopul pentru care sunt destinate.ș

           Art. 4 Se aprobă ca sumele care vor fi achitate de către OTR-uri, pentru activitatea A.D.I. Ecolect
Group Bihor de monitorizare i confirmare (validare) a cantită ilor de de euri de ambalaje din de eurileș ț ș ș
municipale, destinate a fi reciclate, respectiv valorificate, să fie virate în contul curent al Asocia iei i săț ș
fie utilizate pentru acoperirea costurilor de func ionare a acesteia.ț

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează primarul comunei Tăuteu.ț
            Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor
- Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihorț
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

           Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi ”pentru”,  ____ voturi ”împotrivă”, ____ ”ab ineri”,ț
fiind prezen i 13 consilieri locali din cei ț 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 696 din 04.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitarăț

Ecolect Group Bihor, prin Aparatul tehnic al asocia iei ca, în numele i pe seama comuneiț ș
Tăuteu să încheie, alături de operatorii de salubritate, de contracte/parteneriate cu

organiza iile care implementeaza obliga iile privind răspunderea extinsă a producătoruluiț ț
(OTR), pentru de eurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care seș

regăsesc în de eurile municipaleș

              inând cont de necesitatea îndeplinirii intelor de reciclare a de eurilor municipale (inclusiv aȚ ț ș
de eurilor de ambalaje din de eurile municipale), impuse României prin legisla ia europeană i na ională,ș ș ț ș ț
precum i Raportul de specialitate al Consiliului Director al Asocia iei  de Dezvoltare Intercomunitarăș ț
Ecolect Group Bihor privind mandatarea asocia iei, prin Aparatul tehnic al asocia iei ca, în numele i peț ț ș
seama  comunei  Tăuteu  să  încheie  alături  de  operatorii  de  salubritate,  de  contracte/parteneriate  cu
organiza iile care implementează obliga iile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentruț ț
de eurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în de eurile municipale,ș ș
               Se impune adoptarea unei hotărâri pentru mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitarăț
Ecolect Group Bihor, prin Aparatul tehnic al asocia iei ca, în numele i pe seama comunei Tăuteu săț ș
încheie, alături de operatorii de salubritate, de contracte/parteneriate cu organiza iile care implementeazaț
obliga iile  privind  răspunderea  extinsă  a  producătorului  (OTR),  pentru  de eurile  care  fac  obiectulț ș
răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în de eurile municipale.ș

            Având în vedere cele men ionate anterior,  ț solicit  Compartimentului  Financiar  Contabil
întocmirea Raportului de specialitate,  la proiectul de hotărâre ini iat.ț
           
             În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederile
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind mandatarea Asocia ei de Dezvoltareț
Intercomunitară  Ecolect  Group  Bihor,  prin  Aparatul  tehnic  al  asocia iei  ca,  în  numele  i  pe  seamaț ș
comunei Tăuteu să încheie, alături de operatorii de salubritate, de contracte/parteneriate cu organiza iileț
care implementeaza obliga iile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentru de eurile careț ș
fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în de eurile municipale, în şedinţa deș
ordinară din 29 martie 2019.
 

Ini iator,ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 697 din 04.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Groupț

Bihor, prin Aparatul tehnic al asocia iei ca, în numele i pe seama comunei Tăuteu săț ș
încheie, alături de operatorii de salubritate, de contracte/parteneriate cu organiza iile careț

implementeaza obliga iile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentruț
de eurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc înș

de eurile municipaleș

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 696/04.03.2019 la proiectul de hotărâre pentru
mandatarea  Asocia ei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Ecolect  Group  Bihor,  prin  Aparatul  tehnic  alț
asocia iei ca, în numele i pe seama comunei Tăuteu să încheie, alături de operatorii de salubritate, deț ș
contracte/parteneriate  cu  organiza iile  care  implementeaza  obliga iile  privind  răspunderea  extinsă  aț ț
producătorului (OTR), pentru de eurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului,  care seș
regăsesc în de eurile municipale,ș
              inând cont de necesitatea îndeplinirii intelor de reciclare a de eurilor municipale (inclusiv aȚ ț ș
de eurilor de ambalaje din de eurile municipale), impuse României prin legisla ia europeană i na ională,ș ș ț ș ț
precum i Raportul de specialitate al Consiliului Director al Asocia iei  de Dezvoltare Intercomunitarăș ț
Ecolect Group Bihor privind mandatarea asocia iei, prin Aparatul tehnic al asocia iei ca, în numele i peț ț ș
seama  comunei  Tăuteu  să  încheie  alături  de  operatorii  de  salubritate,  de  contracte/parteneriate  cu
organiza iile care implementează obliga iile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentruț ț
de eurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în de eurile municipale.ș ș
             În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1, art. 59 alin. 3-6 din Legea nr. 211/2011 privind
regimul de eurilor, ale art 16 alin. 4 lit. d, e, f, alin. 5 lit. b, alin. 9 lit. b, g i i, art. 20 alin. 5 ș ș lit.  a  iș
b, alin. 6 i ale art. 21 alin. 1, anexa nr. 6 ”Modul de stabilire a costului net i a sumelor care trebuieș ș
acoperite  de  către  organiza iile  prevăzute  la  art.  16  alin.  5  lit.  b”,  din  Legea  nr.  249/2015,  privindț
modalitatea de gestionare a ambalajelor i a de eurilor de ambalaje, precum i ale art. 17 lit. e, f, I, q-v,ș ș ș
art. 19 i ale art. 21 lit. a, d i e din Ordinul Ministrului Mediului nr. 1362/28.12.2018 privind  proceduraș ș
de autorizare, avizare anuală i de retragere a dreptului de operare a organiza iilor care implementeazăș ț
obliga iile privind răspunderea extinsă a producatorului,ț
             Având în vedere cele menţionate mai sus, 

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU:

Mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihor, prin Aparatul tehnic alț
asocia iei ca, în numele i pe seama comunei Tăuteu să încheie, alături de operatorii de salubritate, deț ș
contracte/parteneriate  cu  organiza iile  care  implementeaza  obliga iile  privind  răspunderea  extinsă  aț ț
producătorului (OTR), pentru de eurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului,  care seș
regăsesc în de eurile municipale, inând cont de următoarele aspecte:ș ț
           Principalele obliga ii asumate de către Asocia ie, în urma încheierii contractelor/parteneriatelorț ț
mai sus mentionate, vor viza:



 Luarea,  împreună cu operatorii  de salubritate,  a tuturor măsurilor necesare asigurării  selectării
de eurilor de ambalaje din de eurile municipale, atât la sursă, cât i la sta iile de transfer din jude .ș ș ș ț ț

 Monitorizarea,  împreună cu operatorii de salubritate, a trasabilită ii  de eurilor de ambalaje dinț ș
de eurile municipale până la valorificatorul final.ș

 Confirmarea  (validarea)  cantită ilor  de  de euri  de  ambalaje  destinate  a  fi  reciclate,  respectivț ș
valorificate.

 Desfă urarea, în colaborare cu OTR-ul/-rile, de campanii de con tientizare publică cu privire laș ș
selectarea ambalajelor la sursă, la reducerea cantită ii de ambalaje folosite i a impactului negativț ș
pe care îl are utilizarea excesivă a ambalajelor.

           Sumele care vor fi acoperite de către OTR-uri, pentru desfă urarea campaniilor de informare-ș
con tientizare  publică,  să fie  virate  în contul  Fondului  llD, constituit  la  nivelul  Asocia iei,   i  să fieș ț ș
utilizate de către A.D.I. Ecolect Group Bihor, doar pentru scopul pentru care sunt destinate.
           Sumele care vor fi achitate de către OTR-uri, pentru activitatea A.D.I. Ecolect Group Bihor de
monitorizare  i  confirmare  (validare)  a  cantită ilor  de  de euri  de  ambalaje  din  de eurile  municipale,ș ț ș ș
destinate a fi reciclate, respectiv valorificate, să fie virate în contul curent al Asocia iei i să fie utilizateț ș
pentru acoperirea costurilor de func ionare a acesteia.ț

        
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

Şef serviciu
Ec. Curtean Florina



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiel de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 947 din 28.03.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre

Privind mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihor, prin Aparatulț
tehnic al asocia iei ca, în numele i pe seama comunei Tăuteu să încheie, alături de operatorii deț ș

salubritate, de contracte/parteneriate cu organiza iile care implementeaza obliga iile privindț ț
răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentru de eurile care fac obiectul răspunderii extinseș

a producătorului, care se regăsesc în de eurile municipaleș
                

10. Comisia  de  specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

11. Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină ț ș
12. Comisia de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport,ș ț ț ș

activită i social-culturale, culteț
            Vâzând Expunerea de motive nr. 696/04.03.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr.  697/04.03.2019  întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu  Financiar
Contabil  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea
privind mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group Bihor, prin Aparatul tehnic alț
asocia iei ca, în numele i pe seama comunei Tăuteu să încheie, alături de operatorii de salubritate, deț ș
contracte/parteneriate  cu  organiza iile  care  implementeaza  obliga iile  privind  răspunderea  extinsă  aț ț
producătorului (OTR), pentru de eurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului,  care seș
regăsesc în de eurile municipale,ș
             Comisia de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

avizează favorabil

proiectul de hotărâre privind mandatarea Asocia ei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Groupț
Bihor, prin Aparatul  tehnic al asocia iei  ca,  în numele i  pe seama comunei Tăuteu să încheie,ț ș
alături de operatorii de salubritate, de contracte/parteneriate cu organiza iile care implementeazaț
obliga iile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentru de eurile care fac obiectulț ș
răspunderii  extinse a producătorului, care se regăsesc în de eurile municipale  ș şi îl  propune spre
dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 29 martie 2019.

Comisia nr. 1                PREŞEDINTE                                                                    SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt



 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 947/1 din 28.03.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 28.03.2019

             Ordinea de zi: 
4. Proiect  de  hotărâre privind  mandatarea  Asocia ei  de  Dezvoltare  Intercomunitarăț

Ecolect  Group  Bihor, prin  Aparatul  tehnic  al  asocia iei  ca,  în  numele  i  pe  seamaț ș
comunei  Tăuteu  să  încheie,  alături  de  operatorii  de  salubritate,  de
contracte/parteneriate  cu  organiza iile  care  implementeaza  obliga iile  privindț ț
răspunderea  extinsă  a  producătorului  (OTR),  pentru  de eurile  care  fac  obiectulș
răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în de eurile municipale.ș

             PROBLEME:

             Membrii Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, au dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea

de  zi  şi,  fiind  supus  la  vot,  a  fost  aprobat  ____  voturi  ”pentru”,  ____  voturi  ”împotrivă”  şi  ____

”abţineri”.

              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

         

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                    SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai




