
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 37
Din 19 aprilie 2019

Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 19 aprilie 2019

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. 53 din 11 aprilie 2019 privind convocarea şi

Ordinea de zi  a  şedinţei  ordinare a  Consiliului  Local  al  Comunei  Tăuteu,  în  data  de 19 aprilie  2019,
propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 998/03.04.2019ș  a Primarului
comunei Tăuteu, 
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. 1108/11.04.2019 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 19 aprilie 2019, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 martie
2019. 
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu,
jude ul Bihor, pe anul 2019.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  normativelor  proprii  de cheltuieli  pentru  comuna  Tăuteu,
jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execu iei  bugetare  pe  anul  2018,  a   S.C.  SERVICIULț
PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect de hotărâre privind avizarea documenta iei pentru lucrarea ”Reactualizare Plan Urbanisticț
General al comunei Pope ti, jude ul Bihor”.ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

6. Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  documenta iei  pentru  lucrarea  ”Plan  Urbanistic  Zonal  –ț
CONSTRUIRE  ÎN  INTRAVILA  HALĂ  PRODUC IE  PRODUSE  DIN  BETON  ARMATȚ
PENTRU CONSTRUC II – PUZ+DTAC”.Ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț



7. Proiect  de  hotărâre  privind  darea  în  folosin ă  gratuită  către  ASOCIA IA DE  DEZVOLTAREț Ț
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA a imobilului situat în localitatea Tăuteu, nr. 122,
camera 4, comuna Tăuteu, jude ul Bihorț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

8. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ASOCIA IA DEȚ
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA".
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modernizării sistemului de iluminat public rutier în comuna
Tăuteu, jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

10. Diverse: 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. 998/03.04.2019

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

Tăuteu din data de 19 aprilie 2019

             Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. ____ din __.04.2019 privind convocarea şi
Ordinea de zi  a şedinţei  ordinare a Consiliului Local  al Comunei Tăuteu,  din data de 19 aprilie  2019,
propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 998/03.04.2019 a Primaruluiș
comunei Tăuteu,
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. _____ din __.04.2019 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 19 aprilie 2019, după cum urmează:

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 martie
2019. 
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu,
jude ul Bihor, pe anul 2019.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

13. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  normativelor  proprii  de cheltuieli  pentru  comuna  Tăuteu,
jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

14. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execu iei  bugetare  pe  anul  2018,  a   S.C.  SERVICIULț
PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

15. Proiect de hotărâre privind avizarea documenta iei pentru lucrarea ”Reactualizare Plan Urbanisticț
General al comunei Pope ti, jude ul Bihor”.ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

16. Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  documenta iei  pentru  lucrarea  ”Plan  Urbanistic  Zonal  –ț
CONSTRUIRE  ÎN  INTRAVILA  HALĂ  PRODUC IE  PRODUSE  DIN  BETON  ARMATȚ
PENTRU CONSTRUC II – PUZ+DTAC”.Ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț



17. Proiect  de  hotărâre  privind  darea  în  folosin ă  gratuită  către  ASOCIA IA DE  DEZVOLTAREț Ț
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA a imobilului situat în localitatea Tăuteu, nr. 122,
camera 4, comuna Tăuteu, jude ul Bihorț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

18. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ASOCIA IA DEȚ
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA".
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modernizării sistemului de iluminat public rutier în comuna
Tăuteu, jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

20. Diverse: 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 ___ 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. 998 din 03.04.2019

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

al Comunei Tăuteu din data de 19 aprilie 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 19 aprilie 2019,ș ț

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

zi pentru edin a ordinară din data de 19 aprilie 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 19ș ș ț

aprilie 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. 38
Din 19 aprilie 2019

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare 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 Expunerea de motive nr. 999/03.04.2019 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 29 martie 2019, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 29 martie 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 29 martie 2019, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 964 din 29 martie 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. 999 din 03.04.2019

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

din data de 29 martie 2019 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 999/03.04.2019 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 29 martie 2019, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 29 martie 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 29 martie 2019, în forma în care a fost prezentat.
           Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 964 din 29 martie 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. 999 din 03.04.2019

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 29 martie 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  964/29.04.2019,  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 29 martie 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 19 aprilie 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. 39
Din 19 aprilie 2019

Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 
al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Analizând Expunerea de motive nr. 855/18.03.2019 a primarului comunei Tăuteu i Raportul deș

specialiate cu nr. 856/18.03.2019 al Compartimentului Financiar Contabil şi, din care rezultă necesitatea
aprobării bugetului local al comunei Tăuteu pe anul 2019,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
            Având în vedere  prevederile din Legea nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019, ale
art. 1, alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
           Respectând  prevederile  art.  7  din  Legea  nr. 52/2003  privind  transparenţa  decizională  în
administraţia publică,
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, 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  bugetul  local  de venituri  şi  cheltuieli  pe anul 2019 al  comunei  Tăuteu,
detaliat pe secţiunea Funcţionare şi secţiunea Dezvoltare, după cum urmează:

I. SECŢIUNEA FUNCŢIONARE

PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma totală de 4874,55 mii lei,  după cum urmează:
- Cod 03.02.18 – Impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal:

2,50 mii lei
- Cod 04.02.01 – Sume alocate din cotele defalcate din  impozitul pe venit: 482, 00 mii lei
- Cod 04.02.04 –  Sume alocate  din cotele  defalcate  din  impozitul  pe venit  pentru echilibrarea

bugetelor locale: 808,00 mii lei
- Cod 07.02.01 – Impozite şi taxe pe clădiri:  68,00 mii lei
- Cod 07.02.02 – Impozit şi taxe pe teren: 417,75 mii lei
- Cod 07.02.03 – Taxe judiciare de timbre i late taxe de timbre – ș 3,00 mii lei
- Cod  11.02.02 –  Sume  defalcate  din  taxa  pe  valoare  adăugată  pentru  finanţarea  cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor: 295,00 mii lei
- Cod 11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale:

2186,00 mii lei
- Cod 16.02.02 – Impozit pe mijloace de transport: 185,00 mii lei
- Cod 16.02.03 – Taxe i tarife pentru eliberarea de licen e: ș ț 2,00 mii lei
- Cod  16.02.50  –  Alte  taxe  pe  utilizarea  bunurilor,  autorizarea  utilizării  bunurilor  sau  pe

desfă urare de activită i: ș ț 0,50 mii lei
- Cod 18.02 – Alte impozite şi taxe fiscale: 1,00 mii lei
- Cod 30.02 – Venituri din proprietate, concesiuni şi închirieri: 150,00 mii lei



- Cod 35.02 – Amenzi, penalităţi şi confiscări: 194,45 mii lei
- Cod 36.02 – Diverse venituri: 163,80 mii lei
- Cod 37.02.03 – Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare:

minus 129,30 mii lei
- Cod 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat: 44,85 mii lei

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma totală de 4874,55 mii lei,  după cum urmează:

Cap. 51.02 – Autorităţi executive – suma totală de 2326,05 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 1586,45 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 659,10 mii lei
- Titlul 59 – ”Asocia ii i funda ii”:ț ș ț  80,50 mii lei

Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale – suma totală de 3,00 mii lei, din care:
- Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale: 3,00 mii lei

Cap. 65.02 – Învăţământ – suma totală de 308,00 mii lei, din care:
- Titlul 20 “Bunuri şi servicii”: 214,00 mii lei
- Titlul 57 ”Asisten ă socială”:ț  94,00 mii lei

Cap. 66.02 – Sănătate – suma totală de 43,85 mii lei, din care:
- Titlul 10 “Cheltuieli de personal”: 43,85 mii lei

Cap. 67.02 – Cultură – suma totală de 185,65 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 49,65 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 136,00 mii lei

Cap. 68.02 – Asistenţă socială – suma totală de 655,00 mii lei, din care:
- Titlul 57 –  “Ajutoare sociale”: 655,00 mii lei

Cap. 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – suma totală de  suma de 730,00 mii lei, din
care:

- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 730,00 mii lei

Cap. 84.02 – Transporturi –  suma totală de 623,00 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 94,50 mii lei 
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 528,50 mii lei

II. SECŢIUNEA DEZVOLTARE

PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma de 1264,40 mii lei, din care:
- Cod 37.02.04 – Vărsăminte din Secţiunea “Funcţionare”: 129,30 mii lei
- Cod 43.02.31 – Sume alocate din bugetul AFIR pentru sus inerea proiectelor din PNDR 2014-2020:ț

118,00 mii lei
- Cod 48.02.04 – Programe din FEADR: 208,00 mii lei
- Cod 40.14 – Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finan area cheltuielilor sec iunii deț ț

Dezvoltare: 809,10 mii lei

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de 1264,40 mii lei, astfel:
- Cap. 65.02 – Învă ământ ț – suma totală de 612,30 mii 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 ”: 612,30 lei 

- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de  361,60 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 : 211,60 lei
Cod 71.01.30 – Alte active fixe: 150,00 mii lei

- Cap. 70.02 – Locuin e, servicii i dezvoltare: ț ș 37,00 mii lei, din care:
Cod 72.01.01 – Participare la capitalul social al societă ilor comerciale: ț 37,00 mii lei

- Cap. 74.02 – Protec ia mediului – ț suma totală de 130,00 mii lei, din care: 
Cod  71.01.30 –  Alte  active  fixe  (inclusive  repara ii  capitale)  –  cheltuieli  proiectare,  avize,ț
consultan ă pentru înfiin area sistemului de canalizare: ț ț 130,00 mii lei

- Cap. 84.02 – Transporturi – cheltuieli de capital: suma totală de 123,50 mii lei, din care:
Cod  71.01.30 –  Alte  active  fixe  (inclusive  repara ii  capitale)  –  cheltuieli  proiectare,  avize,ț
consultan ă pentru construire poduri: ț 123,50 mii lei

             Art. 2 Excedentul anului 2018 i al anilor anteriori, în sumă de ș 809,10 mii lei se va vira la
partea  de Venituri  la  Cod 40.14  – Sume din excedentul  bugetului  local  utilizate  pentru  finan areaț
cheltuielilor  sec iunii  de  ”Dezvoltare”,  urmând  a  se  folosi  în  cursul  anului  2019  pentru  finan areaț ț
următoarelor obiective de investi ii:ț

- Cap. 65.02 – Învă ământ ț – suma totală de 612,20 mii 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 ”: 612,20 lei 

- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de  196,90 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 : 196,90 lei

Art. 3 Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2019 detaliat
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
           Art. 4 Se aprobă formularele de fundamentare a finanţării programelor de investiţii, conform
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.      

Art. 5 Primarul comunei Tăuteu, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în
care Compartimentul Finanicar Contabil va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
            Art. 6 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

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 855/18.03.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 

al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

           Analizând Expunerea de motive nr. 855/18.03.2019 a primarului comunei Tăuteu i Raportul deș
specialiate cu nr. 856/18.03.2019 al Compartimentului Financiar Contabil,  din care rezultă necesitatea
aprobării bugetului local al comunei Tăuteu pe anul 2019,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
            Având în vedere  prevederile din Legea nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019, ale
art. 1, alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
           Respectând  prevederile  art.  7  din  Legea  nr. 52/2003  privind  transparenţa  decizională  în
administraţia publică,
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, 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,
            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  bugetul  local  de venituri  şi  cheltuieli  pe anul 2019 al  comunei  Tăuteu,
detaliat pe secţiunea Funcţionare şi secţiunea Dezvoltare, după cum urmează:

I. SECŢIUNEA FUNCŢIONARE

PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma totală de 4874,55 mii lei,  după cum urmează:
- Cod 03.02.18 – Impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal:

2,50 mii lei
- Cod 04.02.01 – Sume alocate din cotele defalcate din  impozitul pe venit: 482, 00 mii lei
- Cod 04.02.04 –  Sume alocate  din cotele  defalcate  din  impozitul  pe venit  pentru echilibrarea

bugetelor locale: 808,00 mii lei
- Cod 07.02.01 – Impozite şi taxe pe clădiri:  68,00 mii lei
- Cod 07.02.02 – Impozit şi taxe pe teren: 417,75 mii lei
- Cod 07.02.03 – Taxe judiciare de timbre i late taxe de timbre – ș 3,00 mii lei
- Cod  11.02.02 –  Sume  defalcate  din  taxa  pe  valoare  adăugată  pentru  finanţarea  cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor: 295,00 mii lei
- Cod 11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale:

2186,00 mii lei
- Cod 16.02.02 – Impozit pe mijloace de transport: 185,00 mii lei
- Cod 16.02.03 – Taxe i tarife pentru eliberarea de licen e: ș ț 2,00 mii lei
- Cod  16.02.50  –  Alte  taxe  pe  utilizarea  bunurilor,  autorizarea  utilizării  bunurilor  sau  pe

desfă urare de activită i: ș ț 0,50 mii lei
- Cod 18.02 – Alte impozite şi taxe fiscale: 1,00 mii lei
- Cod 30.02 – Venituri din proprietate, concesiuni şi închirieri: 150,00 mii lei



- Cod 35.02 – Amenzi, penalităţi şi confiscări: 194,45 mii lei
- Cod 36.02 – Diverse venituri: 163,80 mii lei
- Cod 37.02.03 – Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare:

minus 129,30 mii lei
- Cod 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat: 44,85 mii lei

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma totală de 4874,55 mii lei,  după cum urmează:

Cap. 51.02 – Autorităţi executive – suma totală de 2326,05 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 1586,45 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 659,10 mii lei
- Titlul 59 – ”Asocia ii i funda ii”:ț ș ț  80,50 mii lei

Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale – suma totală de 3,00 mii lei, din care:
- Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale: 3,00 mii lei

Cap. 65.02 – Învăţământ – suma totală de 308,00 mii lei, din care:
- Titlul 20 “Bunuri şi servicii”: 214,00 mii lei
- Titlul 57 ”Asisten ă socială”:ț  94,00 mii lei

Cap. 66.02 – Sănătate – suma totală de 43,85 mii lei, din care:
- Titlul 10 “Cheltuieli de personal”: 43,85 mii lei

Cap. 67.02 – Cultură – suma totală de 185,65 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 49,65 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 136,00 mii lei

Cap. 68.02 – Asistenţă socială – suma totală de 655,00 mii lei, din care:
- Titlul 57 –  “Ajutoare sociale”: 655,00 mii lei

Cap. 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – suma totală de  suma de 730,00 mii lei, din
care:

- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 730,00 mii lei

Cap. 84.02 – Transporturi –  suma totală de 623,00 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 94,50 mii lei 
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 528,50 mii lei

II. SECŢIUNEA DEZVOLTARE

PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma de 1264,40 mii lei, din care:
- Cod 37.02.04 – Vărsăminte din Secţiunea “Funcţionare”: 129,30 mii lei
- Cod 43.02.31 – Sume alocate din bugetul AFIR pentru sus inerea proiectelor din PNDR 2014-2020:ț

118,00 mii lei
- Cod 48.02.04 – Programe din FEADR: 208,00 mii lei
- Cod 40.14 – Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finan area cheltuielilor sec iunii deț ț

Dezvoltare: 809,10 mii lei

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de 1264,40 mii lei, astfel:
- Cap. 65.02 – Învă ământ ț – suma totală de 612,30 mii 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 ”: 612,30 lei 

- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de  361,60 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 : 211,60 lei
Cod 71.01.30 – Alte active fixe: 150,00 mii lei

- Cap. 70.02 – Locuin e, servicii i dezvoltare: ț ș 37,00 mii lei, din care:
Cod 72.01.01 – Participare la capitalul social al societă ilor comerciale: ț 37,00 mii lei

- Cap. 74.02 – Protec ia mediului – ț suma totală de 130,00 mii lei, din care: 
Cod  71.01.30 –  Alte  active  fixe  (inclusive  repara ii  capitale)  –  cheltuieli  proiectare,  avize,ț
consultan ă pentru înfiin area sistemului de canalizare: ț ț 130,00 mii lei

- Cap. 84.02 – Transporturi – cheltuieli de capital: suma totală de 123,50 mii lei, din care:
Cod  71.01.30 –  Alte  active  fixe  (inclusive  repara ii  capitale)  –  cheltuieli  proiectare,  avize,ț
consultan ă pentru construire poduri: ț 123,50 mii lei

             Art. 2 Excedentul anului 2018 i al anilor anteriori, în sumă de ș 809,10 mii lei se va vira la
partea  de Venituri  la  Cod 40.14  – Sume din excedentul  bugetului  local  utilizate  pentru  finan areaț
cheltuielilor  sec iunii  de  ”Dezvoltare”,  urmând  a  se  folosi  în  cursul  anului  2019  pentru  finan areaț ț
următoarelor obiective de investi ii:ț

- Cap. 65.02 – Învă ământ ț – suma totală de 612,20 mii 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 ”: 612,20 lei 

- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de  196,90 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 : 196,90 lei

Art. 3 Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2019 detaliat
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
           Art. 4 Se aprobă formularele de fundamentare a finanţării programelor de investiţii, conform
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.      

Art. 5 Primarul comunei Tăuteu, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în
care Compartimentul Finanicar Contabil va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
            Art. 6 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. 855 din 18.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

comunei Tăuteu pe anul 2019

             În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019, ale art.
1, alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
              În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, 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,

            Având în vedere cele men ionate anterior, solicit  ț Compartimentului  Financiar Contabil
întocmirea Raportului de specialitate,  prin care să se propună cifrele de buget pentru anul 2019,
           
               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 bugetului local
de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2019, în şedinţa de ordinară din 19 aprilie 2019.
 

Ini iator,ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 856 din 18.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu

 pe anul 2019

             În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019, ale art.
1, alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum i estimările pentru anii 2018 – 2020,ș

Având în vedere propunerea de  buget local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul
2019 detaliat pe secţiunea Funcţionare şi secţiunea Dezvoltare, după cum urmează:

I. SECŢIUNEA FUNCŢIONARE

PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma totală de 4874,55 mii lei,  după cum urmează:
- Cod 03.02.18 – Impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal:

2,50 mii lei
- Cod 04.02.01 – Sume alocate din cotele defalcate din  impozitul pe venit: 482, 00 mii lei
- Cod 04.02.04 –  Sume alocate  din cotele  defalcate  din  impozitul  pe venit  pentru echilibrarea

bugetelor locale: 808,00 mii lei
- Cod 07.02.01 – Impozite şi taxe pe clădiri:  68,00 mii lei
- Cod 07.02.02 – Impozit şi taxe pe teren: 417,75 mii lei
- Cod 07.02.03 – Taxe judiciare de timbre i late taxe de timbre – ș 3,00 mii lei
- Cod  11.02.02 –  Sume  defalcate  din  taxa  pe  valoare  adăugată  pentru  finanţarea  cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor: 295,00 mii lei
- Cod 11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale:

2186,00 mii lei
- Cod 16.02.02 – Impozit pe mijloace de transport: 185,00 mii lei
- Cod 16.02.03 – Taxe i tarife pentru eliberarea de licen e: ș ț 2,00 mii lei
- Cod  16.02.50  –  Alte  taxe  pe  utilizarea  bunurilor,  autorizarea  utilizării  bunurilor  sau  pe

desfă urare de activită i: ș ț 0,50 mii lei
- Cod 18.02 – Alte impozite şi taxe fiscale: 1,00 mii lei
- Cod 30.02 – Venituri din proprietate, concesiuni şi închirieri: 150,00 mii lei
- Cod 35.02 – Amenzi, penalităţi şi confiscări: 194,45 mii lei
- Cod 36.02 – Diverse venituri: 163,80 mii lei
- Cod 37.02.03 – Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare:

minus 129,30 mii lei
- Cod 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat: 44,85 mii lei

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma totală de 4874,55 mii lei,  după cum urmează:

Cap. 51.02 – Autorităţi executive – suma totală de 2326,05 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 1586,45 mii lei



- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 659,10 mii lei
- Titlul 59 – ”Asocia ii i funda ii”:ț ș ț  80,50 mii lei

Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale – suma totală de 3,00 mii lei, din care:
- Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale: 3,00 mii lei

Cap. 65.02 – Învăţământ – suma totală de 308,00 mii lei, din care:
- Titlul 20 “Bunuri şi servicii”: 214,00 mii lei
- Titlul 57 ”Asisten ă socială”:ț  94,00 mii lei

Cap. 66.02 – Sănătate – suma totală de 43,85 mii lei, din care:
- Titlul 10 “Cheltuieli de personal”: 43,85 mii lei

Cap. 67.02 – Cultură – suma totală de 185,65 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 49,65 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 136,00 mii lei

Cap. 68.02 – Asistenţă socială – suma totală de 655,00 mii lei, din care:
- Titlul 57 –  “Ajutoare sociale”: 655,00 mii lei

Cap. 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – suma totală de  suma de 730,00 mii lei, din
care:

- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 730,00 mii lei

Cap. 84.02 – Transporturi –  suma totală de 623,00 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 94,50 mii lei 
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 528,50 mii lei

II. SECŢIUNEA DEZVOLTARE

PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma de 1264,40 mii lei, din care:
- Cod 37.02.04 – Vărsăminte din Secţiunea “Funcţionare”: 129,30 mii lei
- Cod 43.02.31 – Sume alocate din bugetul AFIR pentru sus inerea proiectelor din PNDR 2014-2020:ț

118,00 mii lei
- Cod 48.02.04 – Programe din FEADR: 208,00 mii lei
- Cod 40.14 – Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finan area cheltuielilor sec iunii deț ț

Dezvoltare: 809,10 mii lei

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de 1264,40 mii lei, astfel:
- Cap. 65.02 – Învă ământ ț – suma totală de 612,30 mii 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 ”: 612,30 lei 

- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de  361,60 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 : 211,60 lei
Cod 71.01.30 – Alte active fixe: 150,00 mii lei

- Cap. 70.02 – Locuin e, servicii i dezvoltare: ț ș 37,00 mii lei, din care:
Cod 72.01.01 – Participare la capitalul social al societă ilor comerciale: ț 37,00 mii lei

- Cap. 74.02 – Protec ia mediului – ț suma totală de 130,00 mii lei, din care: 



Cod  71.01.30 –  Alte  active  fixe  (inclusive  repara ii  capitale)  –  cheltuieli  proiectare,  avize,ț
consultan ă pentru înfiin area sistemului de canalizare: ț ț 130,00 mii lei

- Cap. 84.02 – Transporturi – cheltuieli de capital: suma totală de 123,50 mii lei, din care:
Cod  71.01.30 –  Alte  active  fixe  (inclusive  repara ii  capitale)  –  cheltuieli  proiectare,  avize,ț
consultan ă pentru construire poduri: ț 123,50 mii lei

             Excedentul anului 2018 i al anilor anteriori, în sumă de ș 809,10 mii lei se va vira la partea de
Venituri la Cod 40.14  – Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finan area cheltuielilorț
sec iunii  de  ”Dezvoltare”,  urmând  a  se  folosi  în  cursul  anului  2019  pentru  finan area  următoarelorț ț
obiective de investi ii:ț

- Cap. 65.02 – Învă ământ ț – suma totală de 612,20 mii 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 ”: 612,20 lei 

- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de  196,90 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 : 196,90 lei

De asemnenea, bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2019 detaliat,
constituie  anexa nr. 1 la prezentu raport de specialitate,  iar formularele de fundamentare a finanţării
programelor de investiţii, constituie anexa nr. 2 la prezentul raport de specialitate.      

            Având în vedere cele menţionate mai sus, 

PROPUN PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU

            Aprobarea  bugetului  local  de venituri  şi  cheltuliei  al  comunei  Tăuteu  pe anul  2019,  în
conformitate cu anexele nr. 1 şi 2,  care fac parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Şef serviciu

Ec. Curtean Florina



ANUNŢ
cu privire la Proiectul de hotărâre

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu
 pe anul 2019

             În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost
elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
comunei Tăuteu pe anul 2018 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului
local al comunei Tăuteu, în şedinţa ordinară din februarie 2018.
             Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare
de  recomandare  privind  acest  proiect  de  act  normativ.  Propunerile,  sugestiile  sau
recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria comunei Tăuteu, la
secretarul comunei, până la data de 18 aprilie 2019  sau se vor comunica prin fax la nr.
0259.354.825 sau prin e-mail, la adresa: primariatauteu@yahoo.com . 
            Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau
opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la
care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. 
            Proiectul  de  hotărâre  este  afişat  pe  site-ul  Primăriei  comunei  Tăuteu
www.comunatauteu.ro  secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri.

            Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi
propunerile şi  observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea:  ”Recomandare la
proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  local  de  venituri  şi  cheltuieli  al
comunei Tăuteu pe anul 2019”.

Data afişării: 18.03.2019

PRIMAR
Vincze Nandor-Ştefan

 

http://www.comunatauteu.ro/
mailto:primariatauteu@yahoo.com


PRIMĂRIA COMUNEI TĂUTEU
Nr. 855/1 din 18.03.2019

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE

              Încheiat azi, 18.03.2019, la sediul Primăriei din comuna Tăuteu, judeţul Bihor, cu
ocazia  afişării  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  bugetului  local  de
venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2019.

               Anunţul şi Proiectul de Hotărâre s-au afişat la sediul Primăriei comunei Tăuteu,
intrarea  principal  în  clădirea  primăriei,  la  avizierul  instituţiei,  precum  i  pe  site-ulș
institu iei ț www.comunatauteu.ro la sec iunea ”Proiecte de hotărâre”.ț

               Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare.

SECRETAR
Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1180 din 18.04.2019

RAPORT DE AVIZARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu
 pe anul 2019

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, culte.ț

               Vâzând Expunerea de motive nr. 855/18.03.2019 a primarului comunei Tăuteu, care  pledează
pentru  adoptarea  prezentei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  856/18.03.2019,  din  care  rezultă
necesitatea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Tăuteu şi aprobarea
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă,
cuprinzând propunerea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe
anul 2019, 

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu
pe anul 2019 şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 19 aprilie 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
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1180/1 din 18.04.2019

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 18.04.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind     aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
comunei Tăuteu pe anul 2019.

             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 cu ____ 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. 40
Din 19 aprilie 2019

Privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu, jude ul Bihorț

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Analizând Expunerea de motive nr. 1000/03.04.2019 a primarului comunei Tăuteu i Raportul deș

specialiate cu nr. 1001/03.04.2019 al Compartimentului Financiar Contabil, din care rezultă necesitatea
aprobării normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu, jude ul Bihor,ț
           Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate  pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
            Având în vedere prevederile  Ordonan ei  Guvernului  nr. 80/2001 privind stabilirea unorț
normative de cheltuieli pentru autorită ile administra iei publice i institu ii publice, cu modificările iț ț ș ț ș
completările  ulterioare  i  ale  Legii  nr.  258/2015  pentru  modificarea  i  completarea  Ordonan eiș ș ț
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorită ile administra ieiț ț
publice i institu iile public.ș ț
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, 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 (1) Se aproba normativele proprii de cheltuieli stabilite ca limite maxime, în cadrul
cărora se pot aproba i efectua cheltuieli pentru ac iuni de protocolș ț , conform anexei nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)  Nu se consideră  depă ire  la  ac iunile  de protocol  cheltuielile  care,  la  sfâr itul  anului  seș ț ș
încadrează în limita bugetului anual aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu.

Art.  2 (1)  Se  aprobă  normativele  proprii  de  cheltuieli  pentru  asigurarea  carburantului
autoturismelor i utilajelor din parcul auto al comunei Tăuteu i alte autoturismeș ș , conform anexei
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
           (2) Nu se consideră depă iri la consumul normat de carburan i pe autoturisme, consumul care, laș ț
nivelul anului, se încadrează în limita consumului normat, stabilit i aprobat.ș  
           Art. 3 (1) Se aprobă normativele proprii pentru cheltuielile privind convorbirile telefonice –
telefonie mobile, telefonie fixă, servicii de fax i internet – în sumă de ș 3.500 lei/lună.
           (2) Nu se consideră depă ire la cheltuielile privind convorbirile telefonice, cheltuielile care laș
sfâr itul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat.   ș
           Art. 4 Primarul comunei Tăuteu, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în
care Compartimentul Finanicar Contabil va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
            Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul 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

http://www.comunatauteu.ro/


 
Anexa nr. 1 la 

H.C.L. nr. 40/19 aprilie 2019

LIMITA MAXIMĂ
DE CHELTUIELI PENTRU AC IUNI DE PROTOCOLȚ

Nr. 

crt.

Persoanele care pot efectua cheltuieli i ac iuni de protocol ș ț Limita maximă

1. Organizarea de mese oficiale 45 lei/persoană/zi
2. Cheltuieli zilnice pentru masa 45  lei/persoană/zi
3. Alte cheltuieli:

Cafea, apă, sucuri sau alte trata ii oferite în timpul edin elorț ș ț 17 lei/persoană/zi
Cadouri 200 lei/delega ieț

4. Acordarea  ajutorului  cuplurilor  care  împlinesc  50  de  ani  de

căsătorie.

500 lei/cuplu

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
             CONSILIER LOCAL                                                         SECRETAR

          Pui Gavril                                                               Silaghi Adela Maria
 

Anexa nr. 2 la 
H.C.L. nr. 40/19 aprilie 2019

CONSUMUL LUNAR/ANUAL DE CARBURANT
Pentru autoturismele/utilaje ce deservesc parcul auto al comunei Tăuteu, 



precum i pentru alte autoturisme ș

Nr. 
crt.

Tip ma inăș Tip carburant Cotă 
Litri/lună/săptămână

Cotă 
Litri/an

1. Autoturism

HYUNDAI  TUCSON  –

BH19PCT

Motorină 

250 l/lună 3000

2. Microbuz  colar  OPELș

MOVANO CDTI – BH12CLT Motorină 200 l/lună 2400
3. Buldoexcavator JCB3CX Motorină 650 l/lună 7260
4. Tractor ZETOR 120 PROXIMA –

Tăuteu 110BH Motorină 450 l/lună 5400
5. Tractor  tuns  iarba  Viking  –

Tăuteu 122BH

Benzină 50 l/lună 600

6. Motocoase – 4 buc Benzină 120 l/lună 1440
7. Autoturism  –  Postul  de  Poli ieț

Tăuteu – MAI29927 Benzină 100 l/lună 1200
8. Compartimentul  Gospodărire

Comunală  i  Transport  –ș
autoturismul  care  deserve teș
deplasarea  celor  3  paznici
angaja i. ț

Motorină 20 l/săptămână 1200

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
             CONSILIER LOCAL                                                         SECRETAR

         Pui Gavril                                                              Silaghi Adela Maria
 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1000 din 03.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu, jude ul Bihorț



 
Analizând Expunerea de motive nr. 1000/03.04.2019 a primarului comunei Tăuteu i Raportul deș

specialiate cu nr. 1001/03.04.2019 al Compartimentului Financiar Contabil, din care rezultă necesitatea
aprobării normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu, jude ul Bihor,ț

Luând în considerare avizul favorabil  al Comisiei  de specialitate pentru agricultură,  activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu

 Având  în  vedere  prevederile  Ordonan ei  Guvernului  nr.  80/2001  privind  stabilirea  unorț
normative de cheltuieli pentru autorită ile administra iei publice i institu ii publice, cu modificările iț ț ș ț ș
completările  ulterioare  i  ale  Legii  nr.  258/2015  pentru  modificarea  i  completarea  Ordonan eiș ș ț
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorită ile administra ieiț ț
publice i institu iile public.ș ț
             În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, 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,

            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

Art. 1 (1) Se aproba normativele proprii de cheltuieli stabilite ca limite maxime, în cadrul
cărora se pot aproba i efectua cheltuieli pentru ac iuni de protocolș ț , conform anexei nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)  Nu se consideră  depă ire  la  ac iunile  de protocol  cheltuielile  care,  la  sfâr itul  anului  seș ț ș
încadrează în limita bugetului anual aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu.

Art.  2 (1)  Se  aprobă  normativele  proprii  de  cheltuieli  pentru  asigurarea  carburantului
autoturismelor i utilajelor din parcul auto al comunei Tăuteu, precum i pentru alte autoturisme,ș ș
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
           (2) Nu se consideră depă iri la consumul normat de carburan i pe autoturisme, consumul care, laș ț
nivelul anului, se încadrează în limita consumului normat, stabilit i aprobat.ș  
           Art. 3 (1) Se aprobă normativele proprii pentru cheltuielile privind convorbirile telefonice –
telefonie mobile, telefonie fiză, servicii de fax i internet – în sumă de ș 3.500 lei/lună.
           (2) Nu se consideră depă ire la cheltuielile privind convorbirile telefonice, cheltuielile care laș
sfâr itul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat.   ș
           

           Art. 4 Primarul comunei Tăuteu, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în
care Compartimentul Finanicar Contabil va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
            Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Financiar Contabil



- Site: www.comunatauteu.ro 

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

Anexa nr. 1 la 
P.H.C.L. nr. 1000/03 aprilie 2019

LIMITA MAXIMĂ
DE CHELTUIELI PENTRU AC IUNI DE PROTOCOLȚ

http://www.comunatauteu.ro/


Nr. 

crt.

Persoanele care pot efectua cheltuieli i ac iuni de protocol ș ț Limita maximă

1. Organizarea de mese oficiale 45 lei/persoană/zi
2. Cheltuieli zilnice pentru masa 45  lei/perosană/zi
3. Alte cheltuieli:

Cafea, apă, sucuri sau alte trata ii oferite în timpul edin elorț ș ț 17 lei/persoană/zi
Cadouri 200 lei/delega ieț

4. Acordarea  ajutorului  cuplurilor  care  împlinesc  50  de  ani  de

căsătorie.

500 lei/cuplu

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

       

Anexa nr. 2 la 
P.H.C.L. nr. 1000/03 aprilie 2019

CONSUMUL LUNAR/ANNUAL DE CARBURANT
Pentru autoturismele/utilaje ce deservesc parcul auto al comunei Tăuteu, 

precum i pentru alte autoturismeș

Nr. 
crt.

Tip ma inăș Tip carburant Cotă 
Litri/lună/săptămână

Cotă 
Litri/an

1. Autoturism

HYUNDAI  TUCSON  –

Motorină 

250 l/lună 3000



BH19PCT
2. Microbuz  colar  OPELș

MOVANO CDTI – BH12CLT Motorină 200 l/lună 2400
3. Buldoexcavator JCB3CX Motorină 650 l/lună 7260
4. Tractor ZETOR 120 PROXIMA –

Tăuteu 110BH Motorină 450 l/lună 5400
5. Tractor tuns iarba Viking – Tăuteu

122BH

Benzină 50 l/lună 600

6. Motocoase - 4buc Benzină 120 l/lună 1440
7. Autoturism  –  Postul  de  Poli ieț

Tăuteu – MAI29927 Benzină 100 l/lună 1200
8. Autoturismul  personal  de inut  deț

dl.  Purdea  Petru  –  paznic  în

cadrul  Compartimentului

Gospodărire  Comunală  iș

Transport.

Motorină 20 l/săptămână 1200

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1000 din 03.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a normativelor proprii 

de cheltuieli pentru comuna Tăuteu, jude ul Bihor ț

Având în prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative deț
cheltuieli pentru autorită ile administra iei publice i institu iile publice, modificată i completată prinț ț ș ț ș
Legea nr. 258/2015, am ini iatț  prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de
cheltuieli pentru comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț
            Aceste normative proprii de cheltuieli se referă la ac iunile de protocol, cheltuielile privindț
convorbirile telefonice i cheltuielile legate de consumul de carburan i pentru autoturismele din parculș ț
auto aflat în administrarea comunei Tăuteu.
           Sumele propuse cheltuieli privind ac iunile de protocolț , următoarele sume:



1. Organizarea de mese oficiale                                                                                
2. Cheltuieli zilnice pentru masa                                                                               
3. Alte cheltuieli:
- Cafea, apă, sucuri sau alte trata ii oferite în timpul edin elorț ș ț                
- Cadouri                                                                                                      
4. Acordarea ajutorului cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie  

            
           La stabilirea  cheltuielilor privind convorbirile telefonice – telefonie mobile, telefonie fixă,
servicii de fax i internet – se va tine seama de nivelul cheltuielilor din anul precedent. ș

           De asemenea, cu privire la cheltuielile pentru consumul de carburan iț  pentru autoturismele aflate
în administrarea comunei Tăuteu, sunt propuse următoarele limite maxime: 

1. Autoturism Hyundai Tucson – nr. înmatriculare BH19PCT                                     250 litri/lună;
2. Microbuzul Opel Movano CDTI – nr. înmatriculare BH12CLT                               200 litri/lună
3. Buldoexcavator JCB3CX                                                                                          650 litri/lună
4. Tractor Zetor 120 Proxima – nr. înmatriculare Tăuteu110BH                                  450 litri/lună
5. Tractor tuns iarba Viking                                                                                             50 litri/lună
6. Motocoase – 4 buc.                                                                                                    120 litri/lună
7. Autoturism Postul de Poli ie Tăuteu – MAI29927                                                    100 litri/lunăț
8. Compartiment Gospodărire Comunală i Transport (paznici)                                     20 l/săptămânăș

             Fa ă de sumele i normele de carburant propuse prin prezentul proiect de hotărâre, nu seț ș
consideră depă ire cheltuielile care, l sfâr itul anului, se încadrează în limita bugetului anual aprobat,ș ș
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu.
             În contextul celor prezentate mai sus i în temeiul prevederile art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a,ș
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, supun spre adoptare Consiliului Local proiectul
de hotărâre propus, în şedinţa de ordinară din 19 aprilie 2019. 

Ini iator,ț
PRIMAR

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1001 din 03.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a normativelor proprii de

cheltuieli pentru comuna Tăuteu, jude ul Bihorț  

             Prin Legea nr. 258/2015 privind modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr.ș ț
80/30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorită ile administra iei publice iț ț ș
institu iile  publice,  au  fost  anulate  cotele  de  carburant  care  reveneau  pentru  fiecare  autoturism dinț
dotare.  De  asemenea,  prin  aceea i  lege  se  prevede  că  unită ile  administrativ-teritoriale  stabilescș ț
normativele proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul prezentei ordonan e, prin hotărâre deț



consiliu local, i anume pentru cheltuielile de protocol i consumul de carburant, conform prevederilorș ș
art. 1, alin. 2 i alin. 5 din O.G. nr. 80/2001. ș
            Potrivit prevederilor art. 1 alin. 5 din O.G. nr. 80/2001: ”Unită ile administrative-teritorialeț
stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonan e, prinț
hotărâre a consiliului local, respective hotărâre a consiliului jude ean”ț .
            Aceste cheltuieli sunt ocazionate de diversele întâlniri, protocoale, vizite, delega ii interne iț ș
externe desfă urate în cadrul institu iei  i presupun achizi ionarea unor produse de protocol, precumș ț ș ț
masă, apă, băuturi răcoritoare, cafea etc.
           De asemenea, se vor avea în vedere i organizarea ac iunilor de protocol ocazionate de edin eleș ț ș ț
Consiliului Local al comunei Tăuteu, precum i cele desfă urate cu ocazia acordării ajutoarelor de câteș ș
500 lei cuplurilor care aniversează 50 de căsnicie, precum i cheltuielile privind convorbirile telefoniceș
i  cheltuielile  legate  de  consumul  de  carburan i  pentru  autoturismele  din  parcul  auto  aflat  înș ț

administrarea comunei Tăuteu.
            Aceste normative proprii de cheltuieli se referă la ac iunile de protocol, cheltuielile privindț
convorbirile telefonice i cheltuielile legate de consumul de carburan i pentru autoturismele din parculș ț
auto aflat în administrarea comunei Tăuteu.
            Sumele propuse cheltuieli privind ac iunile de protocolț , următoarele sume:

1. Organizarea de mese oficiale                                                                                45 lei/persoană/zi
2. Cheltuieli zilnice pentru masa                                                                               45 lei/persoană/zi
3. Alte cheltuieli:
- Cafea, apă, sucuri sau alte trata ii oferite în timpul edin elorț ș ț                    17 lei/persoană/zi
- Cadouri                                                                                                      200 lei/delega ieț
4. Acordarea ajutorului cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie               500 lei/cuplu 

           Pentru cheltuielile privind convorbirile telefonice – telefonie mobile, telefonie fiză, servicii de
fax i internet – se propune suma de 2.500 lei/lună. Nu se consideră depă ire la cheltuielile privindș ș
convorbirile  telefonice,  cheltuielile  care  la  sfâr itul  anului  se  încadrează  în  limita  bugetului  anualș
aprobat.   
             Pentru autoturismele aflate în administrarea comunei Tăuteu, sunt propuse următoarele limite
maxime de carburant: 
1. Autoturism Hyundai Tucson – nr. înmatriculare BH19PCT                                     250 litri/lună;
2. Microbuzul Opel Movano CDTI – nr. înmatriculare BH12CLT                               200 litri/lună
3. Buldoexcavator JCB3CX                                                                                          650 litri/lună
4. Tractor Zetor 120 Proxima – nr. înmatriculare Tăuteu110BH                                  450 litri/lună
5. Tractor tuns iarba Viking                                                                                             50 litri/lună
6. Motocoase – 4 buc.                                                                                                    120 litri/lună
7. Autoturism Postul de Poli ie Tăuteu – MAI29927                                                    100 litri/lunăț
8.         Compartiment Gospodărire Comunală i Transport (deplasare paznici)                  20 l/săptămânăș
             Fa ă de cele prezentate mai sus i având în vedere modificările aduse Ordonan ei Guvernuluiț ș ț
80/2001 prin Legea nr. 258/2015, lăsând la latitudinea consiliilor locale stabilirea normativelor proprii
de cheltuieli, respectiv, ac iunile de protocol, dotarea cu autoturisme i consumul de carburan i, precumț ș ț
i costurile pentru convorbirile telefonice, s-a întocmit prezentu referat de specialitate.ș

             Motivat de prevederile legilor sus-men ionate i cu respectarea prevederilor art. 36 alin. 9 dinț ș
Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, cu modificările i completările ulterioare, ț ș

PROPUN



Adoptarea proiectului  de hotărâre,  în forma prezentată  de ini iator, în edin a ordinară a Consiliuluiț ș ț
Local al comunei Tăuteu din data de 19 aprilie 2019.

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Şef serviciu

Ec. Curtean Florina

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 1181 din 18.04.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre

Privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu, jude ul Bihor ț

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



            Vâzând Expunerea de motive nr. 1000/03.04.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr. 1001/03.04.2019 întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu Financiar
Contabil  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea
privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu, jude ul Bihor,ț

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

avizează favorabil

proiectul de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu,
jude ul Bihor ț şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 19 aprilie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 1181/1/ din 18.04.2019

PROCES-VERBAL
al Comisiei de specialitate
încheiat astăzi 18.04.2019

             Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu,

jude ul Bihor.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.      

         
                        PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR
                         Covaci Cornel                                                                     Drimbo Zoltan
              
                   

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 41
Din 19 aprilie 2019

Privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 a  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERESț
COMUNAL TĂUTEU S.A. 

             Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 1002/03.04.2019 i Raportul de specialitate nr.ș

1003/03.04.2019 întocmit  de Compartimentul  Financiar  Contabil  la  Proiectul  de hotărâre  privind



aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 a S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNALț
TĂUTEU S.A. (S.C. SPIC TĂUTEU S.A.), 
           Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-
financiare,  amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia  mediului şi turism din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
            Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C.
SPIC TĂUTEU S.A.,   
            Ţinând cont de prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul 36 pct. 2 lit. a, art. 45 şi al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă execu ia bugetară pe anul 2018 aț  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES
COMUNAL TĂUTEU S.A, care constituie anexa la prezenta hotărâre.
            Art. 2 Nu se acordă dividende pe anul 2018 acţionarilor S.C. SERVICIUL PUBLIC DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
 - Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor

             - Primarul comunei Tăuteu
 - S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

             - Site: www.comunatauteu.ro 
             - la dosar

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

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1002 din 03.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 a S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERESț

COMUNAL TĂUTEU S.A. 

                Având în vedere Expunerea de motive nr. 1002/03.04.2019 i Raportul de specialitate nr.ș
1003/03.04.2019 întocmit  de Compartimentul  Financiar  Contabil  la  Proiectul  de hotărâre  privind
aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 a S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNALț
TĂUTEU S.A. (S.C. SPIC TĂUTEU S.A.), 

http://www.comunatauteu.ro/


             Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-
financiare,  amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia  mediului şi turism din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
            Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C.
SPIC TĂUTEU S.A.,   
            Ţinând cont de prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
             În temeiul 36 pct. 2 lit. a, art. 45 şi al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, 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 execu ia bugetară pe anul 2018 a S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERESț
COMUNAL TĂUTEU S.A., care constituie anexă la prezenta hotărâre.
            Art. 2 Nu se acordă dividende pe anul 2018 acţionarilor S.C. SERVICIUL PUBLIC DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

            - Site: www.comunatauteu.ro 
            - la dosar

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

Iniţiator,
PRIMAR

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1002 din 03.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE 
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 a  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERESț
COMUNAL TĂUTEU S.A. 

http://www.comunatauteu.ro/


            
             Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C.
SPIC TĂUTEU S.A.,   
            Ţinând cont de prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,  

În  temeiul  art.  45  alin.  6  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUN
CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

1. Aprobarea  execu iei  bugetare  pe  anul  2018  a  S.C.  SERVICIUL PUBLIC  DE INTERESț
COMUNAL TĂUTEU S.A.

2. Neacordarea de dividende acţionarilor S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL
TĂUTEU S.A.

      

            Având în vedere cele 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 cu privire la
cele menţionate mai sus, în şedinţa ordinară din 19 aprilie 2019. 

Ini iator,ț
PRIMAR

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1003 din 03.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 a S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERESț
COMUNAL TĂUTEU S.A. 



 

Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic
acţionar al S.C. SPIC TĂUTEU S.A.,   

Ţinând cont de prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 
           În conformitate cu prevederile legale mai sus amintite, propun spre
analiză  şi  în  vederea  dezbaterii  în  ședinața  ordinară  a  Consiliului  Local  al
comunei Tăuteu din data de 19 aprilie  2019,  proiectul de hotărâre privind
aprobarea  execu iei  bugetare  pe  anul  2018  a   S.C.  SERVICIUL PUBLIC  DE  INTERESț
COMUNAL TĂUTEU S.A. 

Compartiment Finaciar Contabil
Curtean Florina – Șef Serviciu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 1182 din 18.04.2019



RAPORT DE AVIZARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 a S.C.ț

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. 

                
            Comisia de specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr.  1002/03.04.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr. 1003/03.04.2019 întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu Financiar
Contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu,  cuprinzând propunerea cu
privire  la  aprobarea  execu iei  bugetare  pe  anul  2018 a   S.C.  SERVICIUL PUBLIC DE INTERESț
COMUNAL TĂUTEU S.A.,

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

avizează favorabil

proiectul  de  hotărâre privind aprobarea execu iei  bugetare pe  anul  2018 a  S.C.  SERVICIULț
PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 19 aprilie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 1182/1 din 18.04.2019

PROCES-VERBAL
 al



 Comisiei de specialitate
încheiat astăzi 18.04.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect  de hotărâre privind aprobarea execu iei  bugetare pe anul 2018 a S.C.ț
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

             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.      

    

     
                        PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR
                         Covaci Cornel                                                                     Drimbo Zoltan
              
          

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A   NR. 42
Din 19 aprilie 2019

Privind avizarea documenta iei pentru lucrarea ț
”Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Pope ti, jude ul Bihor” ș ț

           Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 



           Având în vedere Expunerea de motive nr. 1113/11.04.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi
Raportul  de specialitate  nr. 1121/15.04.2019 al  Compartimentului  Urbanism, Agricol i Cadastru dinș
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, cu privire la propunerea de avizare a
documenta iei  pentru  lucrarea  ”Reactualizare  Plan  Urbanistic  General  al  comunei  Pope ti,  jude ulț ș ț
Bihor”,
            Analizând documenta ia cu privire la lucrarea  ț ”Reactualizare Plan Urbanistic General al
comunei Pope ti, jude ul Bihor”ș ț , depusă de UAT comuna Pope ti prin adresa înregistrată sub numărulș
1113/11.04.2019,
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,         
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5, lit. c, art. 45 alin. 1 și alin. 2, lit. e, coroborate cu art. 115
alin.  1,  lit.  b  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1  Se avizează favorabil documenta iaț  elaborată pentru ”Reactualizare Plan Urbanistic
General al comunei Pope ti, jude ul Bihor”.ș ț
            Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu
prin Compartimentul Urbanism, Agricol i Cadastru din aparatul de specialitate al primarului comuneiș
Tăuteu.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Primarul Comunei Pope tiș
- Compartimentul Urbanism, Agricol i Cadastruș
- 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

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1113 din 12.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind avizarea documenta iei pentru lucrarea ț

”Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Pope ti, jude ul Bihor”ș ț

http://www.comunatauteu.ro/


           Având în vedere Expunerea de motive nr. 1113/12.04.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi
Raportul  de specialitate  nr. 1121/15.04.2019 al  Compartimentului  Urbanism, Agricol i Cadastru dinș
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, cu privire la propunerea de avizare a
documenta iei  pentru  lucrarea  ”Reactualizare  Plan  Urbanistic  General  al  comunei  Pope ti,  jude ulț ș ț
Bihor”,
            Analizând documenta ia cu privire la lucrarea  ț ”Reactualizare Plan Urbanistic General al
comunei Pope ti, jude ul Bihor”ș ț , depusă de UAT comuna Pope ti prin adresa înregistrată sub numărulș
1113/11.04.2019,
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,         
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5, lit. c, art. 45 alin. 1 și alin. 2, lit. e, coroborate cu art. 115
alin.  1,  lit.  b  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și
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 avizează favorabil documenta ia elaborate pentru lucrarea  ț ”Reactualizare Plan
Urbanistic General al comunei Pope ti, jude ul Bihor”.ș ț
            Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Primarul Comunei Pope tiș
- 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1113 din 12.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind propunere de avizare a documenta iei pentru lucrarea ț

”Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Pope ti, jude ul Bihor”ș ț

http://www.comunatauteu.ro/


              În  baza  prevederilor  Legii  administraţiei  publice  locale  nr. 215/2001,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, şi în luând în considerare: 
               Analizând documenta ia cu privire la lucrarea ”Reactualizare Plan Urbanistic General alț
comunei  Pope ti,  jude ul  Bihor”  depusă  de  U.A.T. comuna  Pope ti  prin  adresa  înregistrată  sub  nr.ș ț ș
1113/11.04.2019,  precum i  Cerificatul  de  Urbanism nr. 968/09.08.2018  prin  care  se  solicită  avizulș
consiliilor locale ale unită ilor administrativ-teritoriale învecinate,ț

             Având în vedere că unitatea administrativ-teritorială comuna Pope ti se învecinează cu comunaș
Tăuteu  i  este  necesar  avizul  Consiliului  Local  al  comunei  Tăuteu  pentru  documenta ia  Planuluiș ț
Urbanistic al comunei Pope ti,ș

           Având în vedere cele prezentate  mai  sus, constat  că  propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, solicit Compartimentului Urbanism, Agricol i Cadastru întocmirea Raportului de specialitateș ,
urmând ca proiectul de hotărâre să fie supus spre adoptare Consiliului Local, în şedinţa ordinară din 19
aprilie 2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT URBANISM, AGRICOL I CADASTRUȘ
Nr. 1121 din 15.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La Proiectul de hotărâre privind propunerea de avizare a documenta iei pentru lucrareaț

”Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Pope ti, jude ul Bihor”ș ț



             Având în vedere că unitatea administrativ-teritorială comuna Tăuteu se învecinează în partea de
sud i sud-est cu unitatea administrativ-teriorială comuna Pope ti,  ș ș
             Analizând documenta ia cu privire la lucrarea ” Reactualizare Plan Urbanistic General alț
comunei  Pope ti,  jude ul  Bihor”  depusă  de  comuna  Pope ti  prin  adresa  înregistrată  sub  nr.ș ț ș
1113/11.04.2019,  înso ită  de  Cerificatul  de Urbanism nr. 968/09.08.2018 prin care  se  solicită  avizulț
consiliilor locale ale unită ilor administrative-teritoriale învecinate,         ț
              Luând act de atribu iile autorită ilor administra iei publice locale cu privire la activitatea deț ț ț
urbanism cuprinse în prevederile art. 25 i art. 26 din Legea ș nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
i urbanismulș , cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:

            ”Consiliul local coordonează şi răspunde de întreaga activitate de urbanism desfăşurată pe
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile
de  amenajare  a  teritoriului  şi  de  urbanism  aprobate,  pentru  realizarea  programului  de  dezvoltare
urbanistică a localităţilor componente ale comunei sau oraşului.
            …Consiliul local cooperează în procesul de întocmire a programului de dezvoltare urbanistică a
localităţilor  şi  cu instituţii,  agenţi  economici,  organisme şi  organizaţii  neguvernamentale  de  interes
naţional, judeţean sau local.”
          
              Având în vedere cele 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 propus, în şedinţa ordinară din
data de  19 aprilie 2019. 

COMPARTIMENT URBANISM, AGRICOL I CADASTRU Ș
Consilier urbanism

Ing. Tama  Dănu  Cristianș ț

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 1183 din 18.04.2019

RAPORT DE AVIZARE 



La proiectul de hotărâre privind avizarea documenta iei pentru lucrarea ”Reactualizareț
Plan Urbanistic General al comunei Pope ti, jude ul Bihor” ș ț

                
             Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi  economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
             Vâzând Expunerea de motive nr.  1113/12.04.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 1121/15.04.2019 întocmit de Compartimentul Urbanism, Agricol i Cadastru din cadrulș
aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu,  cuprinzând propunerea cu privire la avizarea
documenta iei  pentru  lucrarea  ”ț Reactualizare  Plan  Urbanistic  General  al  comunei  Pope ti,  jude ulș ț
Bihor”,

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de  hotărâre privind  avizarea  documenta iei  privind  lucrarea”Reactualizare  Planț
Urbanistic  General  al  comunei  Pope ti,  jude ul  Bihor”  ș ț şi  îl  propune  spre  dezbatere  în  şedinţa
ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 19 aprilie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                  Drimbo Zoltan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 1183/1 din 18.04.2019

PROCES-VERBAL



de avizare al comisiei de specialitate
încheiat astăzi 18.04.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind avizarea documenta iei pentru lucrarea ”Reactualizare Planț
Urbanistic General al comunei Pope ti, jude ul Bihor”.ș 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.      

    
     
                        PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR
                         Covaci Cornel                                                                     Drimbo Zoltan
              
                   

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A   NR. 43
Din 19 aprilie 2019

Privind avizarea documenta iei pentru lucrarea ț
Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE ÎN INTRAVILAN HALĂ PRODUC IE PRODUSE DINȚ

BETON ARMAT PENTRU CONSTRUC II – PUZ+PUD – comuna Tăuteu, sat Chiribi , Nr.Ț ș
cadastral 51883, jude ul Bihor ț



           Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
           Având în vedere Expunerea de motive nr. 641/08.04.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi
Raportul  de specialitate  nr. 1122/15.04.2019 al  Compartimentului  Urbanism,  Agricol  i  Cadastru dinș
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, cu privire la propunerea de avizare a
documenta iei  pentru  lucrarea  Plan  Urbanistic  Zonal  –  CONSTRUIRE  ÎN  INTRAVILAN  HALĂț
PRODUC IE PRODUSE DIN BETON ARMAT PENTRU CONSTRUC II – PUZ+PUD – comunaȚ Ț
Tăuteu, sat Chiribi , Nr. cadastral 51883, jude ul Bihor,ș ț
            Analizând documenta ia  cu privire  la  lucrarea men ionată anterior, depusă de către  S.C.ț ț
SAREROPROD SEL-D prin adresa înregistrată sub numărul 641/26.02.2019,
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,         
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5, lit. c, art. 45 alin. 1 și alin. 2, lit. e, coroborate cu art. 115
alin.  1,  lit.  b  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1  Se avizează favorabil documenta iaț  elaborată pentru lucrarea Plan Urbanistic Zonal –
CONSTRUIRE  ÎN  INTRAVILAN  HALĂ  PRODUC IE  PRODUSE  DIN  BETON  ARMATȚ
PENTRU  CONSTRUC II  –  PUZ+PUD  –  comuna  Tăuteu,  sat  Chiribi ,  Nr. cadastral  51883,Ț ș
jude ul Bihor.ț
            Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Urbanism,
Agricol i Cadastru din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu.ș
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- S.C. SAREROPROD SEL-D
- 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

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 641 din 08.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind avizarea documenta iei pentru lucrarea ț

Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE ÎN INTRAVILAN HALĂ PRODUC IE PRODUSE DINȚ
BETON ARMAT PENTRU CONSTRUC II – PUZ+PUD – comuna Tăuteu, sat Chiribi , Nr.Ț ș

cadastral 51883, jude ul Bihorț

http://www.comunatauteu.ro/


             Având în vedere Expunerea de motive nr. 641/08.04.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi
Raportul  de specialitate  nr. 1122/15.04.2019 al  Compartimentului  Urbanism,  Agricol  i  Cadastru dinș
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, cu privire la propunerea de avizare a
documenta iei  pentru  lucrarea  Plan  Urbanistic  Zonal  –  CONSTRUIRE  ÎN  INTRAVILAN  HALĂț
PRODUC IE PRODUSE DIN BETON ARMAT PENTRU CONSTRUC II – PUZ+PUD – comunaȚ Ț
Tăuteu, sat Chiribi , Nr. cadastral 51883, jude ul Bihor,ș ț
            Analizând documenta ia  cu privire  la  lucrarea men ionată anterior, depusă de către  S.C.ț ț
SAREROPROD SEL-D prin adresa înregistrată sub numărul 641/26.02.2019,
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,         
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5, lit. c, art. 45 alin. 1 și alin. 2, lit. e, coroborate cu art. 115
alin.  1,  lit.  b  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și
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 avizează favorabil documenta iaț  elaborată pentru lucrarea Plan Urbanistic Zonal –
CONSTRUIRE  ÎN  INTRAVILAN  HALĂ  PRODUC IE  PRODUSE  DIN  BETON  ARMATȚ
PENTRU  CONSTRUC II  –  PUZ+PUD  –  comuna  Tăuteu,  sat  Chiribi ,  Nr. cadastral  51883,Ț ș
jude ul Bihor.ț
            Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Urbanism,
Agricol i Cadastru din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu.ș
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- S.C. SAREROPROD SEL-D
- 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 641 din 08.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind propunere de avizare a documenta iei pentru lucrarea ț

http://www.comunatauteu.ro/


Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE ÎN INTRAVILAN HALĂ PRODUC IE PRODUSE DINȚ
BETON ARMAT PENTRU CONSTRUC II – PUZ+PUD – comuna Tăuteu, sat Chiribi , Nr.Ț ș

cadastral 51883, jude ul Bihorț

              În  baza  prevederilor  Legii  administraţiei  publice  locale  nr. 215/2001,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, şi în luând în considerare: 
               Analizând documenta ia cu privire la lucrarea ț Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE ÎN
INTRAVILAN HALĂ PRODUC IE PRODUSE DIN BETON ARMAT PENTRU CONSTRUC IIȚ Ț
– PUZ+PUD – comuna Tăuteu, sat Chiribi , Nr. cadastral 51883, jude ul Bihorș ț  depusă de S.C.
SAREROPROD  SEL-D  prin  adresa  înregistrată  sub  nr.  641/26.02.2019,  înso ită  de  Cerificatul  deț
Urbanism nr. 1314/21.12.2018 i de Avizul de oportunitate nr. 9/05.02.2019 emis de Consiliul Jude eanș ț
Bihor – Comisia Tehnică,

           Având în vedere cele prezentate  mai  sus, constat  că  propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, solicit Compartimentului Urbanism, Agricol i Cadastru întocmirea Raportului de specialitateș ,
urmând ca proiectul de hotărâre să fie supus spre adoptare Consiliului Local, în şedinţa ordinară din 19
aprilie 2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT URBANISM, AGRICOL I CADASTRUȘ
Nr. 1122 din 15.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE



La Proiectul de hotărâre privind propunerea de avizare a documenta iei pentru lucrarea ț
Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE ÎN INTRAVILAN HALĂ PRODUC IE PRODUSE DINȚ

BETON ARMAT PENTRU CONSTRUC II – PUZ+PUD – comuna Tăuteu, sat Chiribi , Nr.Ț ș
cadastral 51883, jude ul Bihorț

            
            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunie Tăuteu, înregistrată sub numărul
641/08.04.2019,  privind  avizarea  documenta iei  pentru  lucrarea  ț Plan  Urbanistic  Zonal  –
CONSTRUIRE  ÎN  INTRAVILAN  HALĂ  PRODUC IE  PRODUSE  DIN  BETON  ARMATȚ
PENTRU  CONSTRUC II  –  PUZ+PUD  –  comuna  Tăuteu,  sat  Chiribi ,  Nr.  cadastral  51883,Ț ș
jude ul Bihor,ț
            Analizând documenta ia cu privire la lucrarea Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE ÎNț
INTRAVILAN HALĂ PRODUC IE PRODUSE DIN BETON ARMAT PENTRU CONSTRUC II –Ț Ț
PUZ+PUD  –  comuna  Tăuteu,  sat  Chiribi ,  Nr.  cadastral  51883,  jude ul  Bihor,  depusă  de  S.C.ș ț
SAREROPROD SEL-D, adresa înregistrată sub nr. 641/26.02.2019, înso ită de Cerificatul de Urbanismț
nr. 1314/21.12.2018 i de Avizul de oportunitate nr. 9/05.02.2019 emis de Consiliul Jude ean Bihor –ș ț
Comisia Tehnică,         
              Luând act de atribu iile autorită ilor administra iei publice locale cu privire la activitatea deț ț ț
urbanism cuprinse în prevederile art. 25 i art. 26 din Legea ș nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
i urbanismulș , cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:

            ”Consiliul local coordonează şi răspunde de întreaga activitate de urbanism desfăşurată pe
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile
de  amenajare  a  teritoriului  şi  de  urbanism  aprobate,  pentru  realizarea  programului  de  dezvoltare
urbanistică a localităţilor componente ale comunei sau oraşului.
            …Consiliul local cooperează în procesul de întocmire a programului de dezvoltare urbanistică a
localităţilor  şi  cu instituţii,  agenţi  economici,  organisme şi  organizaţii  neguvernamentale  de  interes
naţional, judeţean sau local.”
          
              Având în vedere cele 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 propus, în şedinţa ordinară din
data de  19 aprilie 2019. 

COMPARTIMENT URBANISM, AGRICOL I CADASTRU Ș
Consilier urbanism

Ing. Tama  Dănu  Cristianș ț

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 1184 din 18.04.2019

RAPORT DE AVIZARE 



La proiectul de hotărâre privind avizarea documenta iei pentru lucrarea Plan Urbanisticț
Zonal – CONSTRUIRE ÎN INTRAVILAN HALĂ PRODUC IE PRODUSE DIN BETONȚ

ARMAT PENTRU CONSTRUC II – PUZ+PUD – comuna Tăuteu, sat Chiribi , Nr. cadastralȚ ș
51883, jude ul Bihorț

                
             Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi  economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
             Vâzând Expunerea de motive nr.  641/08.04.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 1122/15.04.2019 întocmit de Compartimentul Urbanism, Agricol i Cadastru din cadrulș
aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu,  cuprinzând propunerea cu privire la avizarea
documenta iei  pentru  lucrarea  ț Plan  Urbanistic  Zonal  –  CONSTRUIRE  ÎN  INTRAVILAN  HALĂ
PRODUC IE PRODUSE DIN BETON ARMAT PENTRU CONSTRUC II – PUZ+PUD – comunaȚ Ț
Tăuteu, sat Chiribi , Nr. cadastral 51883, jude ul Bihorș ț ,

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de hotărâre pentru avizarea documenta iei  privind lucrarea Plan Urbanistic Zonal –ț
CONSTRUIRE  ÎN  INTRAVILAN  HALĂ  PRODUC IE  PRODUSE  DIN  BETON  ARMATȚ
PENTRU CONSTRUC II  –  PUZ+PUD  –  comuna Tăuteu,  sat  Chiribi ,  Nr. cadastral  51883,Ț ș
jude ul Bihor ț şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 19 aprilie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                  Drimbo Zoltan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 1184/1 din 18.04.2019



PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 18.04.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind avizarea documenta iei pentru lucrarea Plan Urbanisticț
Zonal  –  CONSTRUIRE  ÎN  INTRAVILAN  HALĂ  PRODUC IE  PRODUSE  DIN  BETONȚ
ARMAT PENTRU CONSTRUC II – PUZ+PUD – comuna Tăuteu, sat Chiribi ,  Nr. cadastralȚ ș
51883, jude ul Bihor.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.      

    
     
                        PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR
                         Covaci Cornel                                                                     Drimbo Zoltan
              
                   

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 44
Din 19 aprilie 2019

Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

           Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 



           Analizând Expunerea de motive nr. 1004/03.04.2019 a Primarului Comunei Tăuteu, care pledează
pentru adoptarea acestei hotărâri şi Raportul de specialitate nr. 1005/03.04.2019 al inspectorului protective
civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu,
           Luând în considerare avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Tăuteu,
           Ţinând cont de prevederile:
           - Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse
umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
           - Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorică,  atribuţiile  funcţionale  şi  dotarea  comitetelor  şi  centrelor  operative  pentru  situaţii  de
urgenţă;
           - art. 24 li. b din Ordonanţa de ugenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
           - art. 25 lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea
nr. 212/2006 şi Legea nr. 241/2007;
           - Hotărârii Guvernului nr. 228/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe
care le asigură ministerele, celelalte organe central şi organizaţiile neguvernamantale privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă;
           -  Ordinul  M.I.R.A.  nr. 50953/2005 privind  machetele  planului,  completat  cu  Ordinul  nr.
26907/2006 referitor la avizarea planurilor pe cele trei categorii: umane, materiale şi financiare. 
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, pct. 8,  art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin.
1, lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

           Art. 1  Se aprobă  Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț , conform Anexei nr.
1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
           Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
           Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al 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
 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1004 din 03.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru

gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț
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           Analizând Expunerea de motive nr. 1004/03.04.2019 a Primarului Comunei Tăuteu, care pledează
pentru adoptarea acestei hotărâri şi Raportul de specialitate nr. 1005/03.04.2019 al inspectorului protec ieț
civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu,
           Luând în considerare avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Tăuteu,
           Ţinând cont de prevederile:
           - Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse
umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
           - Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorică,  atribuţiile  funcţionale  şi  dotarea  comitetelor  şi  centrelor  operative  pentru  situaţii  de
urgenţă;
           - art. 24 li. b din Ordonanţa de ugenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
           - art. 25 lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea
nr. 212/2006 şi Legea nr. 241/2007;
           - Hotărârii Guvernului nr. 228/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe
care le asigură ministerele, celelalte organe central şi organizaţiile neguvernamantale privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă;
           -  Ordinul  M.I.R.A.  nr. 50953/2005 privind  machetele  planului,  completat  cu  Ordinul  nr.
26907/2006 referitor la avizarea planurilor pe cele trei categorii: umane, materiale şi financiare. 
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, pct. 8,  art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin.
1, lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 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  Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019,ț  conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
           Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
           Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro 

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

    
INIŢIATOR

Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1004 din 03.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea 
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Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor pe anul 2019ț

           Planul naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor
de urgenţă, se întocmeşte anual, cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat, a hotărârilor consiliilor
locale,  consiliilor  judeţene  sau  ale  Consiliului  General  al  Municipiului  Bucureşti,  după  caz,  pentru
aprobarea  bugetelor  locale,  precum  şi  a  actelor  normative  de  rectificare  a  acestora.
          Componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, organele centrale şi
organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi funcţii de
sprijin  repartizate  potrivit  legii  prevăd anual,  în  bugetele  proprii,  fonduri  pentru  asigurarea  resurselor
umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă.
           Asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare se va referi exclusiv la necesarul concret
pentru îndeplinirea activităţilor specifice din cadrul fiecărei funcţii de sprijin pe care o asigură ministerele,
celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură
ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă.

           În baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi în luând în considerare cele mai sus menţionate: 
            
            Propun aprobarea  Planului  de asigurare cu resurse umane,  materiale  şi  financiare  pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, pe anul 2019.

           Având în vedere cele  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 propus, în şedinţa ordinară din 19
aprilie 2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGANŢĂ
Nr. 1005 din 03.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
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Privind propunerea de aprobare a Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor,ț

 pe anul 2019

              Ţinând cont de prevederile:
           - Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 privind aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse
umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
           - Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorică,  atribuţiile  funcţionale  şi  dotarea  comitetelor  şi  centrelor  operative  pentru  situaţii  de
urgenţă;
           - art. 24 li. b din Ordonanţa de ugenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
           - art. 25 lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea
nr. 212/2006 şi Legea nr. 241/2007;
           - Hotărârii Guvernului nr. 228/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe
care le asigură ministerele, celelalte organe central şi organizaţiile neguvernamantale privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă;
           -  Ordinul  M.I.R.A.  nr. 50953/2005 privind  machetele  planului,  completat  cu  Ordinul  nr.
26907/2006 referitor la avizarea planurilor pe cele trei categorii: umane, materiale şi financiare. 

PROPUN PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU

            Aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor pe anul 2019ț , conform anexei, care face parte
integrantă din prezentul raport de specialitate.

Inspector Protec ie Civilăț
GHIURĂU RAFAEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1184 din 18.04.2019



RAPORT DE AVIZARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

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, culte.ț

               Vâzând Expunerea de motive nr. 1004/03.04.2019 a primarului comunei Tăuteu, care  pledează
pentru  adoptarea  prezentei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  1005/03.04.2019,  din  care  rezultă
necesitatea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Tăuteu şi aprobarea
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă,
cuprinzând propunerea privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019, ț

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale  şi
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț
şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 19
aprilie 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
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1184/1 din 18.04.2019



PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 18.04.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect  de hotărâre privind     aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,
materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor,ț
pe anul 2019.

             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 cu ____ 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. 45
Din 19 aprilie 2019

Privind darea în folosin ă gratuită către ASOCIA IA DE DEZVOLTARE ț Ț
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA a imobilului situat în localitatea Tăuteu,



 nr. 122, camera 4, comuna Tăuteu, jude ul Bihorț

            Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Analizând  Expunerea  de  motive  nr.  1009/2019  a  primarului  comunei  Tăuteu  i  Raportul  deș

specialiate cu nr. 1010/2019 al Compartimentului Juridic, din care rezultă necesitatea de a da în folosin ăț
gratuită  către  ASOCIA IA  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  GAZ  BARCĂU  BISTRAȚ
imobilul situat în localitatea Tăuteu, nr. 122, camera 4, comuna Tăuteu, jude ul Bihor,ț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           Având în vedere  prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asocia ii i funda ii,ț ț ș ț
cu modificările  i  completările  ulterioare,ș  precum i prevederileș  Legii  nr. 213/1998,  privind bunurile
proprietate publică, cu modificările i completările ulterioare, ale art.  874 – 875  coroborate cu cele aleș
2.144 – 2.157 din Legea nr. 287/2009 privind Cod Civil, cu modificările i completările ulterioare,ș
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 i alin. 2 lit. c, art. 39 alin 1, 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 darea în folosin ă cu titlu gratuit către  Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitarăț ț
Gaz Barcău Bistra a imobilului situat în Comuna Tăuteu, localitatea Tăuteu nr 122, camera 4, pentru o
periodă de 10 ani.

Art. 2 Imobilul  prevăzut la art. 1 va fi folosit în scopul de a servi ca sediu social pentru Asocia iaț
de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Barcău Bistra.  
           Art. 3 Se aprobă contractul de comodat – folosin ă cu titlu gratuit care se va semna între  U.A.Tț
Comuna Tăuteu – Consiliul Local Tăuteu în calitate de comodant, i A.D.I. GAZ BARCĂU BISTRA înș
calitate de comodatar, potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.
           Art. 4 Se mandatează primarul comunei  Tăuteu pentru semnarea contractului de comodat
– folosin ă cu titlu gratuit între U.A.T. Comuna Tăuteu – Consiliul Local Tăuteu i A.D.I. GAZț ș
BARCĂU BISTRA în numele i pentru U.A.T. Comuna Tăuteu – Consiliul Local Tăuteu.ș     

Art.  5 Compartimentul  Finanicar  Contabil  va  lua  toate  măsurile  necesare  pentru  ducerea  la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
            Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Barcău Bistraț
- 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
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1009/03.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind darea în folosin ă gratuită către ASOCIA IA DE DEZVOLTARE ț Ț
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INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA a imobilului situat în localitatea Tăuteu, nr. 122,
camera 4, comuna Tăuteu, jude ul Bihorț

Analizând  Expunerea  de  motive  nr.  1009/2019  a  primarului  comunei  Tăuteu  i  Raportul  deș
specialiate cu nr. 1010/2019 al Compartimentului Financiar Contabil şi, din care rezultă necesitatea de a
da în folosin ă gratuită către ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂUț Ț
BISTRA a imobilului situat în localitatea Tăuteu, nr. 122, camera 4, comuna Tăuteu, jude ul Bihor,ț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           Având în vedere  prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asocia ii i funda ii,ț ț ș ț
cu modificările  i  completările  ulterioare,ș  precum i prevederileș  Legii  nr. 213/1998,  privind bunurile
proprietate publică, cu modificările i completările ulterioare, ale art.  874 – 875  coroborate cu cele aleș
2.144 – 2.157 din Legea nr. 287/2009 privind Cod Civil, cu modificările i completările ulterioare,ș
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 i alin. 2 lit. c, art. 39 alin 1, 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 darea în folosin ă cu titlu gratuit către  Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitarăț ț

Gaz Barcău Bistra a imobilului situat în Comuna Tăuteu, localitatea Tăuteu nr 122, camera 4, pentru o
periodă de 10 ani.

Art. 2 Imobilul  prevăzut la art. 1 va fi folosit în scopul de a servi ca sediu social pentru Asocia iaț
de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Barcău Bistra.  
           Art. 3 Se aprobă contractul de comodat – folosin ă cu titlu gratuit care se va semna între  U.A.Tț
Comuna Tăuteu – Consiliul Local Tăuteu în calitate de comodant, i A.D.I. GAZ BARCĂU BISTRA înș
calitate de comodatar, potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.
           Art. 4 Se mandatează primarul comunei  Tăuteu pentru semnarea contractului de comodat
– folosin ă cu titlu gratuit între U.A.T. Comuna Tăuteu – Consiliul Local Tăuteu i A.D.I. GAZț ș
BARCĂU BISTRA în numele i pentru U.A.T. Comuna Tăuteu – Consiliul Local Tăuteu.ș     

Art.  5 Compartimentul  Finanicar  Contabil  va  lua  toate  măsurile  necesare  pentru  ducerea  la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
            Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Barcău Bistraț
- 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1009 din 03.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
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La proiectul de hotărâre privind darea în folosin ă gratuită către ASOCIA IA DE DEZVOLTAREț Ț
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA a imobilului situat în localitatea Tăuteu, nr. 122,

camera 4, comuna Tăuteu, jude ul Bihorț

             "ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA" seȚ
constituie  în  scopul  înfiin ării  sistemului  de  distribu ie  de  gaze  naturale  în  unită ile  administrativ-ț ț ț
teritoriale membre i dezvoltarea re elei de transport de gaze naturale pe raza de competen ă a acesteia.ș ț ț
              Imobilul care face obiectul prezentului proiect de hotărâre este situat în comuna Tăuteu,
localitatea Tăuteu, nr. 122, camera 4,  i face parte din domeniul public al comunei Tăuteu. ș

În imobil func ionează actualul sediu al Primăriei comunei Tăuteu i va fi folosit i scopul  de aț ș ș
servi  ca  sediu  social  al  ASOCIA IEI  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  GAZ  BARCĂUȚ
BISTRA,

Având  în  vedere  cele  de  mai  sus,  este  necesar  adoptarea  unui  proiect  de  hotărâre  prin  care
autoritatea  deliberativă  să- i  exprime  acordul  pentru  darea  în  folosin ă  gratuită  către  Asocia ia  deș ț ț
Dezvoltare Intercomunitară Gaz Barcău Bistra a imobilului situat în comuna Tăuteu, localitatea Tăuteu,
nr. 122, camera 4,
            În temeiul art. 45 alin. 6 din  Legea administra iei publice locale nr. 215/2001 republicată, cuț
modificările i completările ulterioare,    ș              
           Având în vedere cele  men ionate anterior,  ț solicit    Compartimentului  Juridic  întocmirea
Raportului de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre privind  darea în folosin ă gratuită cătreț
ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA a imobilului situatȚ
în localitatea Tăuteu, nr. 122, camera 4, comuna Tăuteu, jude ul Bihor, înscris în C.F. nr _______,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 al comunei Tăuteu proiectul de hotărâre privind darea
în  folosin ă  gratuită  către  ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂUț Ț
BISTRA a imobilului situat în localitatea Tăuteu, nr. 122, camera 4, comuna Tăuteu, jude ul Bihor, înț
şedinţa de ordinară din 19 martie 2019.
 

Ini iator,ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT JURIDIC
Nr. 1010 din 03.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE



Privind propunerea de dare în folosin ă gratuită către ASOCIA IA DE DEZVOLTARE ț Ț
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA a imobilului situat în localitatea Tăuteu, nr. 122,

camera 4, comuna Tăuteu, jude ul Bihorț

    
            Prin Expunerea de motive cu nr. 1010/03.04.2019 a Primarului al Comunei Tăuteu propune
adoptarea unui proiect de hotărâre privind darea în folosin ă gratuită către A.D.I. Gaz Barcău Bistra aț
imobilului situat în în comuna Tăuteu, localitatea Tăuteu, nr. 122, camera 4, 

În imobil func ionează actualul sediu al Primăriei comunei Tăuteu. ț

Imobilul, respectiv camera nr. 4 va fi folosit i în scopulș  de a servi ca sediu social al ASOCIA IEIȚ
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA.

Potrivit prevederilor:
 Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică;  

 Legii  nr.  287/2009  privind  Codului  Civil,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,ș
respectiv: 

        ”Art. 874: Conţinutul şi limitele dreptului de folosinţă cu titlu gratuit
           (1) Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen
limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică.
           (2) În lipsa unor dispoziţii contrare în actul de constituire, titularul nu beneficiază de fructele
civile ale bunului.
            (3) Dispoziţiile privind constituirea şi încetarea dreptului de administrare se aplică în mod
corespunzător.
            Art. 875: Apărarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit
            (1) Apărarea în justiţie a dreptului de folosinţă cu titlu gratuit revine titularului dreptului.

(2) Dispoziţiile art. 696 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
           Art. 2146: Noţiunea
            Împrumutul de folosinţă este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant,
remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu
obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.
            Art. 2148: Obligaţia comodatarului
            (1) Comodatarul este ţinut să păzească şi să conserve bunul împrumutat cu prudenţa şi diligenţa
unui bun proprietar.
            (2) Comodatarul nu poate folosi bunul împrumutat decât în conformitate cu destinaţia acestuia
determinată  prin  contract  ori,  în  lipsă,  după  natura  bunului.  El  nu  poate  permite  unui  terţ  să  îl
folosească decât cu aprobarea prealabilă a comodantului.”

 Legii  nr.  215/2001,  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, respectiv: 

          ”Art. 36 (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei
publice locale sau centrale.
           (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
           c)  atribuţii  privind  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  comunei,  oraşului  sau
municipiului;
            Art. 39  (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.



            Art.  45 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul  local adoptă hotărâri, cu votul
majorităţii  membrilor prezenţi,  în afară de cazurile  în care legea sau regulamentul  de organizare şi
funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.
           (3)Hotărârile  privind patrimoniul se adoptă cu votul  a două treimi din numărul total  al
consilierilor locali în funcţie.”
          

Având în vedere cele prezentate  mai sus, este necesar adoptarea unui proiect de hotărâre prin care
autoritatea  deliberativă  să- i  exprime  acordul  pentru  darea  în  folosin ă  gratuită  către  Asocia ia  deș ț ț
dezvoltare Intercomunitară Gaz Barcău Bistra a imobilului situat în comuna Tăuteu, localitatea Tăuteu,
nr. 122, camera 4.

Fa ă  de  cele  prezentate  mai  sus,  constatăm că  proiectul  de  hotărâre  este  legal  i  oportun  iț ș ș
propunem  constituirea  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  "ASOCIA IA  DE  DEZVOLTAREȚ
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA".

COMPARTIMENT JURIDIC
Jr. Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1186 din 18.04.2019



RAPORT DE AVIZARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind darea în folosin ă gratuită către ASOCIA IA DE DEZVOLTARE ț Ț
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA a imobilului situat în localitatea Tăuteu, nr. 122,

camera 4, comuna Tăuteu, jude ul Bihorț

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, culte.ț

               Vâzând Expunerea de motive nr. 1009/03.04.2019 a primarului comunei Tăuteu, care  pledează
pentru  adoptarea  prezentei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  1010/03.04.2019,  din  care  rezultă
necesitatea de dare în folosin ă gratuită către ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂț Ț
GAZ BARCĂU BISTRA a imobilului situat în localitatea Tăuteu, nr. 122, camera 4, comuna Tăuteu,
jude ul Bihorț , 

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul de hotărâre privind darea în folosin ă gratuită către ASOCIA IA DE DEZVOLTAREț Ț
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA a imobilului situat în localitatea Tăuteu, nr. 122,
camera 4, comuna Tăuteu, jude ul Bihor ț şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu din data de 19 aprilie 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
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1186/1 din 18.04.2019



PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 18.04.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect  de  hotărâre privind     darea în  folosin ă  gratuită  către ASOCIA IA DEț Ț
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA a imobilului situat în localitatea
Tăuteu, nr. 122, camera 4, comuna Tăuteu, jude ul Bihor.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 cu ____ 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. 46
Din 19 aprilie 2019



Privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
"ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA"Ț

            Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Analizând  Expunerea  de  motive  nr.  1011/2019  a  primarului  comunei  Tăuteu  i  Raportul  deș

specialiate  cu  nr.  1012/2019  al  Compartimentului  Financiar  Contabil   din  care  rezultă  necesitatea
constituirea  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  "ASOCIA IA  DE  DEZVOLTAREȚ
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA",
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           Având în vedere  prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asocia ii i funda ii,ț ț ș ț
cu modificările i completările ulterioare,ș
           În temeiul prevederilor art. 11 – 13, ale art. 36 alin. 7 lit. c, 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 constituie Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de introducere iș
furnizare  a  gazului  "ASOCIA IA  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  GAZ  BARCĂUȚ
BISTRA" cu participarea  U.A.T. comuna Tăuteu,  prin Consiliul  Local  al  comunei  Tăuteu,  în  cadrul
Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  gazului  "ASOCIA IA  DE  DEZVOLTAREȚ
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA", persoană juridică de drept român, înfiinţată conform
art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001, republicată în calitate de membru fondator.

Art. 2 Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare a gazului "ASOCIA IAȚ
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA”, conform anexelor nr. 1 i nr. 2,ș
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
           Art. 3 Se împuterniceşte domnul, primar al comunei Tăuteu, cetăţean român, născut la data de  la
06.01.1965, jud. Bihor, domiciliat în localitatea Tăuteu, nr. 74, comuna Tăuteu, jude ul Bihor, posesor alț
C.I. seria ZH, nr. 227366, eliberată de SPCLEP Marghita, la data de 14.1.2019, să semneze în numele şi
pe seama Consiliului Local al comunei Tăuteu,  Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei  de Dezvoltare
Intercomunitară  gazului  "ASOCIA IA DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  GAZ  BARCĂUȚ
BISTRA", anexate la prezenta hotărâre şi să reprezinte Consiliul Local al comunei Tăuteu în Adunarea
Generală a Asociaţiei.

           Art.  4  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  a  gazului  "ASOCIA IA DEȚ
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA" va avea sediul în România,
localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, str. Principală, nr. 122, camera 4, jud Bihor, şi un patrimoniu
iniţial de 13.000 de lei.

           Art. 5  Se împuterniceşte Ioan-Adrian Simon, cetăţean roman, domiciliat în comuna
Biharia,  sat.  Biharia  str. Cetă ii  nr. 132,  judetul  Bihor  titular  al  C.I.,  seria  XH ,  nr. 808957,ț
eliberat  de  SPCLEP  Oradea  la  data  de  05.06.2012  să  efectuze  toate  demersurile  necesare
dobândirii personalităţii juridice a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ASOCIA IA DEȚ
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA”.



Art.  6 Compartimentul  Finanicar  Contabil  va  lua  toate  măsurile  necesare  pentru  ducerea  la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
            Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Financiar Contabil
- ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRAȚ
- 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
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1011/03.04.2019

http://www.comunatauteu.ro/


PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

"ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA"Ț

Analizând  Expunerea  de  motive  nr.  1011/2019  a  primarului  comunei  Tăuteu  i  Raportul  deș
specialiate  cu  nr. 1012/2019 al  Compartimentului  Financiar  Contabil  şi,  din  care  rezultă  necesitatea
constituirea  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  "ASOCIA IA  DE  DEZVOLTAREȚ
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA",
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           Având în vedere  prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asocia ii i funda ii,ț ț ș ț
cu modificările i completările ulterioare,ș
           În temeiul prevederilor art. 11 – 13, ale art. 36 alin. 7 lit. c, 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,
            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

Art. 1 Se constituie Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de introducere iș
furnizare  a  gazului  "ASOCIA IA  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  GAZ  BARCĂUȚ
BISTRA" cu participarea  U.A.T. comuna Tăuteu,  prin Consiliul  Local  al  comunei  Tăuteu,  în  cadrul
Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  gazului  "ASOCIA IA  DE  DEZVOLTAREȚ
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA", persoană juridică de drept român, înfiinţată conform
art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001, republicată în calitate de membru fondator.

Art. 2 Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare a gazului "ASOCIA IAȚ
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA”, conform anexelor nr. 1 i nr. 2,ș
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
           Art. 3 Se împuterniceşte domnul, primar al comunei Tăuteu, cetăţean român, născut la data de  la
06.01.1965, jud. Bihor, domiciliat în localitatea Tăuteu, nr. 74, comuna Tăuteu, jude ul Bihor, posesor alț
C.I. seria ZH, nr. 227366, eliberată de SPCLEP Marghita, la data de 14.1.2019, să semneze în numele şi
pe seama Consiliului Local al comunei Tăuteu,  Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei  de Dezvoltare
Intercomunitară  gazului  "ASOCIA IA DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  GAZ  BARCĂUȚ
BISTRA", anexate la prezenta hotărâre şi să reprezinte Consiliul Local al comunei Tăuteu în Adunarea
Generală a Asociaţiei.

           Art.  4  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  a  gazului  "ASOCIA IA DEȚ
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA" va avea sediul în România,
localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, str. Principală, nr. 122, camera 4, jud Bihor, şi un patrimoniu
iniţial de 13.000 de lei.

           Art. 5  Se împuterniceşte Ioan-Adrian Simon, cetăţean roman, domiciliat în comuna
Biharia,  sat.  Biharia  str. Cetă ii  nr. 132,  judetul  Bihor  titular  al  C.I.,  seria  XH ,  nr. 808957,ț
eliberat  de  SPCLEP  Oradea  la  data  de  05.06.2012  să  efectuze  toate  demersurile  necesare
dobândirii personalităţii juridice a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ASOCIA IA DEȚ
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA”.



Art.  6 Compartimentul  Finanicar  Contabil  va  lua  toate  măsurile  necesare  pentru  ducerea  la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
            Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Financiar Contabil
- ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRAȚ
- 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1011 din 03.04.2019

http://www.comunatauteu.ro/


EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
"ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA"Ț

             "ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA" seȚ
constituie  în  scopul  înfiin ării  sistemului  de  distribu ie  de  gaze  naturale  în  unită ile  administrativ-ț ț ț
teritoriale membre i dezvoltarea re elei de transport de gaze naturale pe raza de competen ă a acesteia.ș ț ț
              Modalitatea de gestiune a Serviciului se va realiza, în baza unui contract de concesiune atribuit
conform prevederilor  Legii  nr. 123/2012 a  energiei  electrice  i  a  gazelor  natural,  cu  modificările  iș ș
completăriile ulterioare.
              Asocia ii declară că interesul comun care stă la baza constituirii Asocia iei este interesul generalț ț
al locuitorilor din Unită iile administrativ-teritoriale reprezentate, pentru îmbunătă irea calită ii i creareaț ț ț ș
premiselor pentru dezvoltarea condi iilor economico-sociale.ț
             Având în vedere cele men ionate anterior, solicit  ț Compartimentului Financiar Contabil
întocmirea Raportului de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre privind  constituirea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară "ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂUȚ
BISTRA",
           
               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  al  comunei  Tăuteu  proiectul  de  hotărâre  privind
constituirea  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  "ASOCIA IA  DE  DEZVOLTAREȚ
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA", în şedinţa de ordinară din 19 martie 2019.
 

Ini iator,ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1012 din 03.04.2019



RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de constituire a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

"ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA"Ț

    
Asocia iile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciu de utilită i publice suntț ț

un tip special de asocia ii de dezvoltare intercomunitară ale căror particulită i derivă din faptul că acesteaț ț
sunt formate numai din unită i administrativ  - teritoriale i sunt destinate furnizării / prestării în comun aț ș
serviciilor comunitare de utilită i publice reglementate prin Legea nr. 51/2006.ț

Acestea asigură i funizarea/prestarea serviciului  / serviciilor încredin at/încredin ate,  respectivș ț ț
func ionarea, administrarea, respectiv func ionarea, administrarea i exploatoarea sistemelor de utilită iț ț ș ț
publice aferente acestuia/acestora în modalitatea de gestiune delegată, prin intermediul unor operatori sau
operatori  regionali  de  drept  privat,  prevăzu i  în  Legea  nr.  51/2006,  coordonează,  controlează  iț ș
monitorizaeză  activitatea  operatorilor  /operatorilor  regionali  prin  intermediul  cluzelor  contractului  de
delegare a gestiunii serviciilor de utilită i publice, în numele i pe seama unită ilor administrativ membre,ț ș ț
unui operator sau, după caz, operatorului regional înfiin at de unită i administrativ – teritoriale membre,ț ț
în  baza  unui  mandat  special  acordat  de  autorită ile  administrtaiv  – teritoriale  membre,  în  baza  unuiț
mandat special acordat de autorită ile deliberative ale acestora. ț

Având în vedere că:

- În prezent, în România alimentarea cu energie termică i producerea acesteia este din ce în ce totș
mai  interdependentă  de  alimentarea  cu  gaze  naturale,  această  interdependen ă  fiind  eviden iată  deț ț
cre terea numărului consumatorilor de gaze naturale, precum i de amplificarea sistemelor de transport iș ș ș
distribu ie, dar i desfiin area sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică;ț ș ț

- Utilizarea gazelor naturale conduce, pe lângă avantajele certe ale comodită ii utilizării acestuiț
combustibil,  i  la  obligativitatea  folosirii  rationale  a  acestuia  prin  utilizarea  unor  echipamente  cuș
radament ridicat, cu func ionare automatizată i sigură, precum i cu eficien ă si reponsabilitate din parteaț ș ș ț
utilizatoprilor finali; 

- Din analizele efectuate la nivelul fiecărei unită i administrativ-teritoriale rezultă cu claritate căț
pentru  buna  func ionare  a  serviciului  public  de  alimentare  cu  gaze  naturale  sunt  necesare  investi iiț ț
financiare considerabile în acest sistem ce depă esc capacitatea financiară a acestor unită i administrativ-ș ț
teritoriale,

inând cont de prevederile: Ț
- Legii administra iei publice locale nr. 215/2001 republicată,ț
- Ordonanţei  Guvernului  cu  privire  la  asociaţii  şi  fundaţii  nr.  26/2000,  cu  completările  şi

modificările ulterioare,
- Legii cadru a descentralizării nr. 195/2006, 

- Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constituitv-cadru i a statutului-cadru aleș

Asocia iilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilită i publiceț ț
- Legii nr. 123/2012 a energiei electrice i a gazelor naturale, ș



- Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, aprobată cu modificările iț ț ș ț ș
completările prin Legea nr. 246/2005,

Fa ă  de  cele  prezentate  mai  sus,  constatăm că  proiectul  de  hotărâre  este  legal  i  oportun  iț ș ș
propunem  constituirea  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  "ASOCIA IA  DE  DEZVOLTAREȚ
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA".

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Şef serviciu

Ec. Curtean Florina

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1187 din 18.04.2019



RAPORT DE AVIZARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
"ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA"Ț

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, culte.ț

               Vâzând Expunerea de motive nr. 1011/03.04.2019 a primarului comunei Tăuteu, care  pledează
pentru  adoptarea  prezentei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  1012/03.04.2019,  din  care  rezultă
necesitatea  constituirii  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  "ASOCIA IA DE  DEZVOLTAREȚ
INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA", 

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ASOCIA IAȚ
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA" şi îl propune spre dezbatere
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 19 aprilie 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
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1187/1 din 18.04.2019



PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 18.04.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect  de  hotărâre privind     constituirea  Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară"ASOCIA IA  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  GAZ  BARCĂUȚ
BISTRA".

             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 cu ____ 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. 47
Din 19 aprilie 2019

Privind aprobarea lucrărilor de ”Modernizare sistem de iluminat public rutier



 în comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Analizând Expunerea de motive nr. 1014/03.04.2019 a primarului comunei Tăuteu i Raportul deș

specialiate cu nr. 1122/11.04.2019 al Compartimentului Financiar Contabil, din care rezultă necesitatea
aprobării modernizării sistemului de iluminat public rutier în comuna Tăuteu, jude ul Bihor,ț
           Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate  pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
            inând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizi iile publice, cu modificările iȚ ț ș
completările ulterioare i ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologiceș
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ie publică/acordului-cadru dinț
Legea nr. 98/2016 privind achizi iile publice,ț
            În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 i ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privindș
finan ele publice, cu modificările i completările uterioare, ț ș
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2,  alin. 6, 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 modernizarea sstemului de iluminat public rutier în comuna Tăuteu, jude ulț
Bihor.

Art.  2 Se aprobă indicatorii  tehnico-economici  ai  investi iei  de modernizare  a sistemului  deț
iluminat public rutier în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, după cum urmează:ț

- Valoarea  totală:  441.240  lei  fără  TVA,  conform  devizului  ofertă,  anexă  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. 3 Se aprobă achizi ionarea directă a lucrărilor de ”Modernizare sistem de iluminat publicț
rutier în comuna Tăuteu, jude ul Bihor”.ț
           Art. 4 Finan area lucrărilor de execu ie pentru acest obiectiv de investi ii se va face din venituriț ț ț
proprii i din economiile realizate în urma modernizării sistemului de iluminat public rutier, urmând caș
plata lucrărilor să se facă în 60 de rate lunare egale, respective 7.354 lei fără T.V.A./lună.
           Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin ează Primarulț
comunei  Tăuteu,  prin  Compartimentul  Financiar  Contabil  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului.
            Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul 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
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1009 din 03.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE

http://www.comunatauteu.ro/


Privind aprobarea lucrărilor de ”Modernizare sistem de iluminat public rutier
 în comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț

 
Analizând Expunerea de motive nr. 1014/03.04.2019 a primarului comunei Tăuteu i Raportul deș

specialiate cu nr. 1122/11.04.2019 al Compartimentului Financiar Contabil, din care rezultă necesitatea
aprobării modernizării sistemului de iluminat public rutier în comuna Tăuteu, jude ul Bihor,ț
           Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate  pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
            inând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizi iile publice, cu modificările iȚ ț ș
completările ulterioare i ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologiceș
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ie publică/acordului-cadru dinț
Legea nr. 98/2016 privind achizi iile publice,ț
            În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 i ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privindș
finan ele publice, cu modificările i completările uterioare, ț ș
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2,  alin. 6, 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,
            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 modernizarea sstemului de iluminat public rutier în comuna Tăuteu, jude ulț
Bihor.

Art.  2 Se aprobă indicatorii  tehnico-economici  ai  investi iei  de modernizare  a sistemului  deț
iluminat public rutier în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, după cum urmează:ț

- Valoarea  totală:  441.240  lei  fără  TVA,  conform  devizului  ofertă,  anexă  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. 3 Se aprobă achizi ionarea directă a lucrărilor de ”Modernizare sistem de iluminat publicț
rutier în comuna Tăuteu, jude ul Bihor”.ț
           Art. 4 Finan area lucrărilor de execu ie pentru acest obiectiv de investi ii se va face din venituriț ț ț
proprii i din economiile realizate în urma modernizării sistemului de iluminat public rutier, urmând caș
plata lucrărilor să se facă în 60 de rate lunare egale, respective 7.354 lei fără T.V.A./lună.
           Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin ează Primarulț
comunei  Tăuteu,  prin  Compartimentul  Finanicar  Contabil  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului.
            Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1014 din 03.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

http://www.comunatauteu.ro/


La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a lucrărilor de ”Modernizare sistem de
iluminat public rutier în comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț

             Având  în vedere necesitatea modernizării sistemului de iluminat public rutier in comuna Tăuteu
i faptul că iluminatul public în comuna Tăuteu este realizat cu corpuri de iluminat cu surse HPL i PLL,ș ș

neadecvate iluminatului rutier i care nu respectă normele în vigoare i standardul privind iluminatulș ș
căilor de circula ie SR13201.ț
              În urma analizării datelor la nivelul U.A.T. Tăuteu s-a constatat un consum relativ mare de
energie  electrică  raportat  la  performan ele  sistemului  de  iluminat  public  actual.  Aceste  aparate  deț
iluminat public sunt depă ite fizic i moral, cu costuri mari de între inere pentru mentenan ă.ș ș ț ț
               Lucrarea privind modernizarea sistemului de iluminat public rutier nu necesită efort financiar
din partea U.A.T. Tăuteu, întrucât realizarea acestei lucrări se va achita în rate, din economiile realizate
la  plata  facturilor  în  urma  modernizării  sistemului  de  iluminat  i  valoarea  facturilor  înainte  deș
modernizare.
              inând cont de cele expuse anterior, Ț solicit Compartimentului Financiar Contabil întocmirea
Raportului de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de ”Modernizare sistem
de iluminat public rutier în comuna Tăuteu, jude ul Bihor” ț .
              În contextul celor prezentate mai sus i în temeiul prevederile art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a,ș
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, supun spre adoptare Consiliului Local proiectul
de hotărâre propus, în şedinţa de ordinară din 19 aprilie 2019. 

Ini iator,ț
PRIMAR

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1122 din 11.04.2019



RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a lucrărilor de ”Modernizare

sistem de iluminat public rutier în comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț

             Unitatea administrativ teritorială Tăuteu este străbătută de două artere principale de drumuri
DN19E i DJ191A,  fapt ce necesită un sistem de iluminat public stradal performant,  eficient  i cuș ș
costuri de între inere minimale.ț
              În urma modernizării i eficientizării sistemului public de iluminat stradal se va mai urmăriș
cre terea gradului de siguran ă a locuitorilor comunei Tăuteu, respectiv:ș ț

- Se va îmbunătă i securitatea i confortul cetă enilor pe timp de noapte prin realizareaț ș ț
iluminatului la valorile cantitative i calitative na ionale i interna ionale în domeniu. Seș ț ș ț
va limita impactul asupra mediului prin reducerea consumului de energie electrică iș
implicit a gazelor cu efect de seră (Co2).

- Va cre te  calitatea  civiliza iai  moderne,  se  va  limita  poluarea  luminoasă  în  sensulș ț
dirijării luminii doar spre locurile care necesită i sunt dorite.ș

              În prezent, iluminatul public din comuna Tăuteu este realizat cu aparate de iluminat instalată
destul de ridicat, cu corpuri de iluminat cu surse HPL i PLL neadecvate iluminatului rutier, nu respectăș
normele în vigoare i standardul privind iluminatul căilor de circula ie SR13201.ș ț
               În urma analizării datelor la nivelul U.A.T. comuna Tăuteu, s-a constatat un consum relativ
mare de energie electrică raportat la performan ele sistemului de iluminat public actual. Aceste aparateț
de iluminat public sunt depă ite fizic i moral cu costuri de între inere mentenan ă ridicată.ș ș ț ț
                Pentru aceste motive propunem Consiliului Local al comunei Tăuteu adoptarea unei hotărâri
de consiliu, privind aprobarea lucrărilor de repara ii i modernizare a sistemului de iluminat public dinț ș
localită ile Tăuteu, Ciutelec, Bogei, Poiana i Chiribi  – comuna Tăuteu.ț ș ș
                Men ionăm că această investi ie nu nesecită efort financiar deosebit din partea U.A.T. comunaț ț
Tăuteu, întrucât realizarea acestei lucrări se va achita în rate din economiile realizate la plata facturilor
în urma modernizării sistemului de iluminat i valoarea facturilor înainte de modernizare.ș
               inând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizi iile publice, cu modificările iȚ ț ș
completările ulterioare i ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologiceș
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ie publică/acordului-cadru dinț
Legea nr. 98/2016 privind achizi iile publice,ț
            În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 i ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privindș
finan ele publice, cu modificările i completările uterioare, ț ș
             Motivat de prevederile legilor sus-men ionate i cu respectarea prevederilor art. 36 alin. 9 dinț ș
Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, cu modificările i completările ulterioare, ț ș

PROPUNEM

             Adoptarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea lucrărilor de ”Modernizare sistem de
iluminat  public rutier  în comuna Tăuteu,  jude ul Bihor”,  în forma prezentată  de ini iator, în edin aț ț ș ț
ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteu din data de 19 aprilie 2019.

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Şef serviciu

Ec. Curtean Florina

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 1188 din 18.04.2019



RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre

Privind aprobarea lucrărilor de ”Modernizare sistem de iluminat public rutier
 în comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț

                
            Comisia de specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr. 1014/03.04.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr. 1122/11.04.2019 întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu  Financiar
Contabil  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea
privind aprobare a lucrărilor de ”Modernizare sistem de iluminat public rutier în comuna Tăuteu, jude ulț
Bihor”,

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

AVIZEAZĂ  FAVORABIL

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de ”Modernizare sistem de iluminat public
rutier în comuna Tăuteu, jude ul Bihor” ț şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu din data de 19 aprilie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 1188/1/ din 18.04.2019



PROCES-VERBAL
al Comisiei de specialitate
încheiat astăzi 18.04.2019

             Ordinea de zi: 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de ”Modernizare sistem de iluminat

public rutier în comuna Tăuteu, jude ul Bihor”.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.      

         
                        PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR
                         Covaci Cornel                                                                     Drimbo Zoltan
              
                   


