
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 48
Din 21 mai 2019

Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 21 mai 2019

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. 57 din 10 mai 2019 privind convocarea şi

Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, în data de 21 mai 2019, propusă
de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 1362/10.05.2019ș  a Primarului comunei
Tăuteu, 
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. 1359/10.05.2019 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 21 mai 2019, după cum urmează:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  încetarea  de  drept,  prin  deces,  a  mandatului  de  consilier  local  a
domnului TOTH BOTOND-BELA. 
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

2. Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  mandatului  de  consilier  local  atribuit  domnului  VINCZE
LEHEL-IULIU, declarat supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România, la Alegerile
Locale din data de 05 iunie 2016.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 19 aprilie
2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu peț
trimestrul I - anul 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite în care Primarul comunei Tăuteu, jude ulț
Bihor, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţiile respective.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

6. Proiect  de  hotărâre  privind  neasumarea  responsabilită ii  de  către  U.A.T.  comuna  Tăuteu  aț
organizării  i  derulării  procedurilor  de atribuire  a  contractelor/acordurilor-cadru pentru  achizi iaș ț
produselor i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilorș
educative, aferente Programului pentru coli al României.ș
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare, transport iș
depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  unită ii administrativ teritoriale comunaț
Tăuteu să voteze în Adunarea Generală a Asocia ilor A.D.I. ECOLECT GROUP pentru aprobareaț
Regulamentului  de  salubrizare,  Strategiilor  de  contractare,  Studiilor  de  fundamentare  i  aș
Documenta iilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activită ilor componenteț ț
ale serviciului de salubrizare în jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tăuteu, pe anul 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

10. Diverse: depunerea declara iilor de avere i de interese ale consilierilor locali, solu ionarea unorț ș ț
cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.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  12 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 12 consilieri locali din cei 12 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. 1362/10.05.2019

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

Tăuteu din data de 21 mai 2019

             Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. ____ din __.05.2019 privind convocarea şi
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data de 21 mai 2019, propusă
de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 1362/10.05.2019 a Primarului comuneiș
Tăuteu,
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. _____ din __.05.2019 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 21 mai 2019, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier local a domnului
TOTH BOTOND-BELA. 

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 19 aprilie 2019.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
3.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  contului  de execu ie  al  bugetului  local  al  comunei  Tăuteu  peț
trimestrul I - anul 2019.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite în care Primarul comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţiile respective.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
5. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilită ii de către U.A.T. comuna Tăuteu a organizării iț ș
derulării  procedurilor  de  atribuire  a  contractelor/acordurilor-cadru  pentru  achizi ia  produselor  i  aț ș
contractelor/acordurilor-cadru  de  prestare  a  serviciilor  pentru  derularea  măsurilor  educative,  aferente
Programului pentru coli al României.ș

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț



11. Diverse: depunerea declara iilor de avere i de interese ale consilierilor locali, solu ionarea unorț ș ț
cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.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. 1362 din 10.05.2019

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

al Comunei Tăuteu din data de 21 mai 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 21 mai 2019,ș ț

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

zi pentru edin a ordinară din data de 21 mai 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 îlș

propunem spre dezbatere în edin a ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteu din data de 21 maiș ț

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. 49
Din 21 mai 2019

Privind încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier local 
a domnului TOTH BOTOND-BELA

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 1338/09.05.2019 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier local a domnului
Toth Botond-Bela i declararea ca vacant a locului de consilier local de inut de acesta, ș ț
            Luând în considerare:

 Hotărârea nr. 2 din 24 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile
locale din 05 iunie 2016, ce compun Consiliul local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor;ț

 Hotărârea  nr.  3  din  24  iunie  2016 privind  constituirea  Consiliului  local  al  comunei  Tăuteu,
jude ul Bihor;ț

 Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Tăuteu  nr.  10  din  29  iulie  2019  privind  aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

 Referatul constatator nr. 1339/09.05.2019 întocmit de secretarul comunei Tăuteu, prin care se
propune a se lua act de încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier local a domnului
Toth Botond-Bela i declararea ca vacant a acestui mandat;ș

 Raportul de avizare comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Tăuteu.

            Ţinând cont de prevederile art. 9 alin. 2 lit. i, alin. 3 i ale art. 12 din Legea nr. 393/2004 privindș
Statutul ale ilor locali, cu modificările ulterioare,  ș

În temeiul prevederilor art.  36 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 ia act de încetarea de drept, prin deces, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului de consilier local al comunei Tăuteu, a domnului TOTH BOTOND-BELA.
            Art. 2  Se declară vacant locul ocupat de domnul Toth Botond-Bela în Consiliul Local al
comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

             Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 12 consilieri locali din cei 12 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. 1338 din 09.05.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier local 

a domnului TOTH BOTOND-BELA

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 1338/09.05.2019 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier local a domnului
Toth Botond-Bela i declararea ca vacant a locului de consilier local de inut de acesta, ș ț
            Luând în considerare:

 Hotărârea nr. 2 din 24 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile
locale din 05 iunie 2016, ce compun Consiliul local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor;ț

 Hotărârea  nr.  3  din  24  iunie  2016 privind  constituirea  Consiliului  local  al  comunei  Tăuteu,
jude ul Bihor;ț  

 Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Tăuteu  nr.  10  din  29  iulie  2019  privind  aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

 Referatul constatator nr. 1339/08.05.2019 întocmit de secretarul comunei Tăuteu, prin care se
propune a se lua act de încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier local a domnului
Toth Botond-Bela i declararea ca vacant a acestui mandat;ș

 Raportul de avizare comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Tăuteu.

            Ţinând cont de prevederile art. 9 alin. 2 lit. i, alin. 3 i ale art. 12 din Legea nr. 393/2004 privindș
Statutul ale ilor locali, cu modificările ulterioare,  ș

În temeiul prevederilor art.  36 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 ia act de încetarea de drept, prin deces, înainte de expirarea duratei  normale a
mandatului de consilier local al comunei Tăuteu, a domnului TOTH BOTOND-BELA.
            Art. 2  Se declară vacant locul ocupat de domnul Toth Botond-Bela în Consiliul Local al
comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartimentul Financiar Contabil
- 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. 1338 din 09.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, prin deces, a mandatului 

de consilier local a domnului Toth Botond-Bela

               Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier local a
domnului Toth Botond-Bela i declararea ca vacant a locului de consilier local de inut de acesta a fostș ț
elaborat în baza prevederilor art. 9 alin. 2 lit. i, alin. 3 i ale art. 12 din Legea nr. 393/2004 privindș
Statutul ale ilor locali, cu modificările ulterioare, care precizează:ș
              ”art. 9 (2) Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: ... 
                lit. i) deces.”
                Având în vedere Certificatul de deces seria D. 10 Nr. 549306 întocmit în baza Actului de deces
nr. 1259 din 08.05.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Oradea,
                În conformitate cu prevederile art. 9 alin 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale ilorș
locali, cu modificările ulterioare:
               ”Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de
consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului
judeţean sau a oricărui consilier.”
               În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001,ț
republicată, cu modificările i completările ulterioare, conform cărora Consiliul Local adoptă hotărâri,ș
cu votul majorită ii membrilor prezen i, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizareț ț
i func ionare a consiliului cere o altă majoritate, ș ț

              Fa ă de cele expuse mai sus, supun spre dezbatere i aprobare Consiliului Local al comuneiț ș
Tăuteu, în edin a ordinară din data de 21 mai 2019, ș ț Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept,
prin deces, a mandatului de consilier local a domnului Toth Botond-Bela.

Ini iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
SECRETAR
Nr. 1339 din 09.05.2019

REFERAT CONSTATATOR
La proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, prin deces, a mandatului 

de consilier local a domnului TOTH BOTOND-BELA

              În edin a de constituire a Consiliului Local al comunei Tăuteu din data de 24 iunie 2016 a fostș ț
validat manadatul de consilier local al domnului Toth Botond-Bela, candidat pe listele din partea Uniuni
Democrate Maghiare din România (UDMR), ales la scrutinul electoral din data de 05 iunie 2016.
              La data de 07 mai 2019 a intervenit decesul domnului consilier Toth Botond-Bela, consemnat în
Certificatul de deces seria D. 10 Nr. 549306, întocmit în baza Actului de deces nr. 1259 din 08.05.2019,
înregistrat la Primăria Municipiului Oradea, anexat prezentului referat constatator.
               Potrivit prevederilor art. 9 alin. 2 lit. i din Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale ilor locali, cuș
modificările  ulterioare,  calitatea  de  consilier  local  încetează  de  drept,  înainte  de  expirarea  duratei
normale a mandatului în caz de deces.
               În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale ilor locali, cuș
modificările ulterioare
              ” Art. 12. (1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. h1), în situaţiile de încetare a
mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, după
caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului
judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în
cauză.
             (2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de
secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general
al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative.”

              În contextul celor expuse mai sus i luând în documentele justificative anexate prezentuluiș
referat, popunem spre dezbatere i adoptare Proiectul de hotărâre  privind încetarea de drept, prinș
deces, a mandatului de consilier local a domnului Toth Botond-Bela, în edin a ordinară din data deș ț
21 mai 2019.
                                  

Întocmit,
SECRETAR

SILAGHI ADELA MARIA
               



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1438 din 20.05.2019

RAPORT DE AVIZARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind încetarea de drept, prin deces, a mandatului 
de consilier local a domnului TOTH BOTOND-BELA

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. 1338/09.05.2019 a primarului comunei Tăuteu şi Referatul
constatator nr. 1339/09.05.2019 întocmit de secretarul comunei Tăuteu, cuprinzând propunerea privind
încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier local a domnului Toth Botond-Bela, 

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL

            Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier local
a domnului TOTH BOTOND-BELA  şi îl  propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu din data de 21 mai 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. 1438/1 din 20.05.2019

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 20.05.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind     încetarea de drept, prin deces, a mandatului de consilier
local a domnului TOTH BOTOND-BELA.

             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. 50
Din 21 mai 2019 

Privind validarea mandatului de consilier local atribuit 
domnului VINCZE LEHEL-IULIU, declarat supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din

România, la Alegerile Locale din data de 05 iunie 2016 
 

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 1401/14.05.2019 a Primarului comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 1402/14.05.2019 întocmit de secretarul comunei Tăuteu, 
             Luând în considerare faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al  comunie Tăuteu nr.
49/21.05.2019 a fost declarat vacant, ca urmare a decesului, locul de consilier local din partea Uniunii
Democrate Maghiare din România, de inut anterior de domnul Toth Botond-Bela,ț
             Văzând  adresa  nr.  108/13.05.2019,  înregistrată  la  institu ia  noastră  sub  numărulț
1397/14.05.2019, prin care Uniunea Democrată a Maghiarilor din România confirmă faptul că domnul
Vincze  Lehel-Iuliu,  următorul  supleant,  este  membru  al  acestei  uniuni  i  are  sus inerea  Uniuniiș ț
Democrate Maghiare din România – Organiza ia Jude eană Bihor pentru ocuparea func iei de consilierț ț ț
local în Consiliul  Local al  comunei  Tăuteu,  Lista cu propunerile de candida i  ai  Uniunii  Democrateț
Maghiare din România la Alegerile Locale care au avut loc în 05 iunie 2016,
             Având în vedere Raportul de avizare favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu, Raportul Comisiei de validare a mandatelor întocmit în data de
21.05.2019,  

Ţinând cont de prevederile art. 9, alin. 2, lit.  1 şi ale art.  12 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, ale O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, ale art. 100, alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorită ilorț
administra iei  publice  locale,  coroborate  cu  dispozi iile  Legii  nr.  215/2001,  republicată,  privindț ț
administraţia  publică locală  şi  cu cele  ale Regulamentului  de organizare şi  funcţionare  a consiliului
local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 10 din 29 iulie 2019, 
            În temeiul prevederilor art. 44, 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 validează, prin votul deschis al consilierilor locali, mandatul de consilier local al
domnului  VINCZE  LEHEL-IULIU,  declarat  supleant  pe  lista  de  consilieri  locali  ai  Uniunii
Democrate Maghiare din România la Alegerile Locale din data de 05 iunie 2016.
            Art. 2 Domnul consilier Vincze Lehel-Iuliu va face parte din Comisia de specialitate pentru
agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia  mediului şi
turism. 



            Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ
în termen de 5 zile de la adoptare sau,  în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare, potrivit art.
31^1  alin.  (1)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.
            Art. 4 Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi.
            Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin ează secretarulț
comunei Tăuteu.
            Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Domnul Vincze Lehel-Iuliu
- Site: www.comunatauteu.ro     

             Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 12 consilieri locali din cei 12 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. 1401 din 14.05.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind validarea mandatului de consilier local atribuit 

domnului VINCZE LEHEL-IULIU, declarat supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din
România, la Alegerile Locale din data de 05 iunie 2016

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 1401/14.05.2019 a Primarului comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 1402/14.05.2019 întocmit de secretarul comunei Tăuteu, 
             Luând în considerare faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al  comunie Tăuteu nr.
49/21.05.2019 a fost declarat vacant, ca urmare a decesului, locul de consilier local din partea Uniunii
Democrate Maghiare din România, de inut anterior de domnul Toth Botond-Bela,ț
             Văzând  adresa  nr.  108/13.05.2019,  înregistrată  la  institu ia  noastră  sub  numărulț
1397/14.05.2019, prin care Uniunea Democrată a Maghiarilor din România confirmă faptul că domnul
Vincze  Lehel-Iuliu,  următorul  supleant,  este  membru  al  acestei  uniuni  i  are  sus inerea  Uniuniiș ț
Democrate Maghiare din România – Organiza ia Jude eană Bihor pentru ocuparea func iei de consilierț ț ț
local în Consiliul  Local al  comunei  Tăuteu,  Lista cu propunerile de candida i  ai  Uniunii  Democrateț
Maghiare din România la Alegerile Locale care au avut loc în 05 iunie 2016,
             Având în vedere Raportul de avizare favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu, Raportul Comisiei de validare a mandatelor întocmit în data de
21.05.2019,  

Ţinând cont de prevederile art. 9, alin. 2, lit.  1 şi ale art.  12 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, ale O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, ale art. 100, alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorită ilorț
administra iei  publice  locale,  coroborate  cu  dispozi iile  Legii  nr.  215/2001,  republicată,  privindț ț
administraţia  publică locală  şi  cu cele  ale Regulamentului  de organizare şi  funcţionare  a consiliului
local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 10 din 29 iulie 2019, 
            În temeiul prevederilor art. 44, 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 validează, prin votul deschis al consilierilor locali, mandatul de consilier local al
domnului  VINCZE  LEHEL-IULIU,  declarat  supleant  pe  lista  de  consilieri  locali  ai  Uniunii
Democrate Maghiare din România la Alegerile Locale din data de 05 iunie 2016.
            Art. 2 Domnul consilier Vincze Lehel-Iuliu va face parte din Comisia de specialitate pentru
agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia  mediului şi
turism. 



            Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ
în termen de 5 zile de la adoptare sau,  în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare, potrivit art.
31^1  alin.  (1)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.
            Art. 4 Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi.
            Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin ează secretarulț
comunei Tăuteu.
            Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Domnul Vincze Lehel-Iuliu
- 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. 1401 din 14.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local atribuit 

domnului VINCZE LEHEL-IULIU, declarat supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din
România, la Alegerile Locale din data de 05 iunie 2016

                Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 21 mai 2019, s-a declarat vacant un loc de consilier
local, în urma decesului domnului TOTH BOTOND-BELA  şi s-a luat act de încetarea mandatului său
de consilier local,  precum şi faptul că se poate numi,  conform prevederilor  legale în vigoare, prin
hotărâre de consiliu local, o altă persoană în locul rămas vacant, respectiv primul supleant înscris pe lista
Uniunii Democrate Maghiare din România.   
             Având în vedere adresa nr. 108/13.05.2019 a Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizaţia Judeţeană Bihor, înregistrată la institu ia noastră sub numărul 1397/14.05.2019, prin care seț
confirmă că domnul VINCZE LEHEL-IULIU  este următorul supleant din lista de candidaţi depusă de
Uniunea  Democrată  Maghiară  din  România  pentru  Consiliul  local  al  comunei  Tăuteu,  la  Alegerile
Locale din 05 iunie 2016 şi că este membru al Uniunii Democrate Maghiare din România, aceasta ca
urmare a decesului domnului Toth Botond-Bela. 
           Având în vedere considerentele sus-men ionate, considerăm legală şi oportună adoptarea unuiț
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului VINCZE LEHEL-
IULIU, declarat supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România, la Alegerile Locale
din data de 05 iunie 2016,  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 spreș
dezbatere în edin a ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteu din data de ș ț 21 mai 2019.               
             

Ini iator,ț
PRIMAR

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
SECRETAR
Nr. 1402 din 14.05.2019

REFERAT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local atribuit 

domnului VINCZE LEHEL-IULIU, declarat supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din
România, la Alegerile Locale din data de 05 iunie 2016

              
            Baza legală: 

 Legea administra iei  publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completărileț
ulterioare; 

 Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru

modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare.

           La data de 07 mai 2019 a intervenit decesul domnului consilier Toth Botond-Bela, consemnat în
Certificatul de deces seria D. 10 Nr. 549306, întocmit în baza Actului de deces nr. 1259 din 08.05.2019,
înregistrat la Primăria Municipiului Oradea.
            Având în vedere că mandatul domnului Toth Botond-Bela a încetat de drept, prin deces, înainte
de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al comunei Tăuteu, s-a solicitat Uniunii
Democrate Maghiare din România confirmarea că următorul supleant pe listele de candidaţi ale UDMR
la Alegerile Locale din 05 iunie 2016 este membru de partid. Prin adresa nr. 108/13.05.2019 a Uniunii
Democrate Maghiare din România – Organizaţia Judeţeană Bihor, înregistrată la institu ia noastră subț
numărul 1397/14.05.2019, se confirmă că domnul VINCZE LEHEL-IULIU  este următorul supleant din
lista  de  candidaţi  depusă  de  Uniunea  Democrată  Maghiară  din  România  pentru  Consiliul  local  al
comunei  Tăuteu,  la  Alegerile  Locale  din  05  iunie  2016  şi  că  este  membru  al  Uniunii  Democrate
Maghiare din România.
            În contextul vacantării locului de consilier local constatată prin Hotărâre a Consiliului Local al
comunei  Tăuteu  i  având  în  vedere  Procesul-verbal  întocmit  de   Comisia  de  validare  numită  prinș
Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 1 din 24 iunie 2016,  pentru validarea mandatului de
consilier local a domnului Vincze Lehel-Iuliu, 
            inând cont de prevederile art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale ilor locali, cuȚ ș
modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 31 alin. 2, 3 i 5 din Legea administra iei publiceș ț
locale nr. 215/2001, modificată de O.U.G. nr. 20/2008, prin care s-a modificat procedura de validare a
mandatelor de consilier local şi de constituire a Consiliului Local,  dându-se competenţe în acest caz
comisiei de validare nominalizată prin hotărâre a Consiliului Local,
             În contextul celor expuse mai sus i luând în documentele justificative anexate prezentuluiș
referat,  popunem spre dezbatere  i  adoptare  ș Proiectul  de  hotărâre   privind  validarea  mandatului  de
consilier local atribuit domnului VINCZE LEHEL-IULIU, declarat supleant pe lista Uniunii Democrate
Maghiare din România, la Alegerile Locale din data de 05 iunie 2016, în edin a ordinară din data de ș ț 21
mai 2019, urmând ca aceasta să poata depune jurământul prevăzut de lege.                                

Întocmit,
SECRETAR

SILAGHI ADELA MARIA



JUDE UL BIHORȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

Nr. _________ din _______________

PROCES-VERBAL

           Încheiat astăzi,  21 mai 2019, în şedinţa Comisiei de validare a Consiliului local al comunei
Tăuteu. 
           Astăzi (data de mai sus) comisia de validare aleasă de Consiliul Local al comunei Tăuteu în
şedinţa de constituire din data de 24 iunie 2016 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 3
din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001  republicată,  modificată  şi  completată  prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 20/2008 publicată în M.O. nr. 177/7.03.2008 şi art. 6
alin. 1 din Ordonanţa nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare i func ionareș ț
a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii supleantului pe lista de
consilieri  locali  ale i  ai Uniunii  Democrate Maghiare din România (UDMR), ca urmare a decesuluiș
domnului Toth Botond-Bela.
           Următorul supelant pe lista UDMR este domnul Vincze Lehel-Iuliu.
           Au fost analizate următoarele documente puse la dispozi ie de către doamna Silaghi Adela Maria,ț
secretarul comunei Tăuteu:
- Listele candidaturilor definitive depuse de către Uniunea Maghiară din România (UDMR) pentru

Alegerile Locale din 05 iunie 2016;
- Procesul-verbal  privind  centralizarea  voturilor, constatarea  rezultatului  alegerilor  i  atribuireaș

manadatelor pentru func ia de consilier local în Consiliul Local al comunei Tăuteu, elaborat deț
Biroul Electoral al Circumscrip iei nr. 92 Tăuteu.ț

- Certificatul de deces seria D. 10 Nr. 549306, întocmit în baza Actului de deces nr. 1259 din
08.05.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Oradea;

- Adresa conducerii  Uniunii  Democrate  Maghiare  din România  – Organiza ia  Jude eană Bihorț ț
înregistrată la Primăria  comunei Tăuteu sub numărul  108/13.05.2019, înregistrată  la institu iaț
noastră sub numărul 1397/14.05.2019, prin care se confirmă că următorul supleant pe listele sale
de candida i la alegerile locale din 05 iunie 2016 este membru de partid i se regăse te la pozi iaț ș ș ț
nouă pe lista consilierilor locali pentru Consiliul Local al comunei Tăuteu, i din care rezultăș
sus inerea politică a domnului Vincze Lehel-Iuliu.ț

            După examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales, Comisia de validare a
constatat că au fost respectate condi iile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.ț
            Pe cale de consecin ă, ț Comisia propune validarea mandatului consilierului ales la data de 05
iunie  2016,  respectiv  domnul  Vincze  Lehel-Iuliu, urmând  ca  aceasta  să  depună  jurământul
prevăzut de lege.                                

            Drept pentru care, s-a întocmit prezentul proces-verbal, în două exemplare originale.

Membrii Comisiei de validare:

PRE EDINTE:  Solyom Iudit                  _________________Ș
                     
SECRETAR:      Scurt Cozmin Mihai     _________________



MEMBRU:         Pui Gavril                      _________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1439 din 20.05.2019

RAPORT DE AVIZARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind validarea mandatului de consilier local atribuit 
domnului VINCZE LEHEL-IULIU, declarat supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din

România, la Alegerile Locale din data de 05 iunie 2016

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. 1401/14.05.2019 a Primarului comunei Tăuteu şi Referatul
constatator nr. 1402/14.05.2019 întocmit de secretarul comunei Tăuteu, cuprinzând propunerea privind
validarea mandatului de consilier local atribuit domnului VINCZE LEHEL-IULIU, declarat supleant pe
lista Uniunii Democrate Maghiare din România, la Alegerile Locale din data de 05 iunie 2016, 

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL

            Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local atribuit domnului
VINCZE LEHEL-IULIU, declarat supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România, la
Alegerile  Locale  din  data  de  05  iunie  2016  şi  îl  propune  spre  dezbatere  în  şedinţa  ordinară  a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 21 mai 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. 1439/1 din 20.05.2019

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 20.05.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind     validarea mandatului de consilier local atribuit domnului
VINCZE LEHEL-IULIU, declarat supleant pe lista Uniunii Democrate Maghiare din România, la
Alegerile Locale din data de 05 iunie 2016.

             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. 51
Din 21 mai 2019

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare 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 Expunerea de motive nr. 1337/07.05.2019 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 19 aprilie 2019, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 19 aprilie 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 19 aprilie 2019, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1192 din 19 aprilie 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. 1337 din 07.05.2019

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

din data de 19 aprilie 2019 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 1337/07.05.2019 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 19 aprilie 2019, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 19 aprilie 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 19 aprilie 2019, în forma în care a fost prezentat.
           Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1192 din 19 aprilie 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. 1337 din 07.05.2019

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 19 aprilie 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  1192/19.04.2019,  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 19 aprilie 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 21 mai 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. 52
Din 21 mai 2019

Privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteuț
 pe trimestrul I - anul 2019

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Analizând Expunerea  de  motive  nr. 1332/07.05.2019 a primarului  comunei  Tăuteu,  din care

rezultă necesitatea aprobării contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul III,ț
anul 2018 şi Raportul de specialiate cu nr. 1333/07.05.2019 al Compartimentului Financiar Contabil,
           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 art. 49 alin. 12, art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
pulice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările
şi  completările  ulterioare,  Legea  nr.  273/2006 privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  coroborate  cu  cele  ale  Ordinului  Ministrului  Finan elor  Publice  nr.ț
1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea i depunerea situa iilorș ț
financiare trimestriale i aunor raportări financiare lunare ale institu iilor publice în anul 2019, precum iș ț ș
pentru modificarea li completarea altor norme metodologice în domeniul contabilită ii publice,ț
           În temeiul prevederilor  art. 36, alin. 4, lit. a şi lit. b, art. 45 alin. 2, lit. a  coroborate cu
prevederile  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 contul de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul I al anuluiț
2019, întocmit pe baza balanţei de verificare, a bilanţului contabil şi a contului de execuţie a bugetului
local la 31 martie 2019, prezentat conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art. 2 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 ț 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. 1332 din 07.05.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu ț

pe trimestrul I – anul 2019

Analizând Expunerea  de  motive  nr. 1332/07.05.2019 a primarului  comunei  Tăuteu,  din care
rezultă necesitatea aprobării contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul III,ț
anul 2018 şi Raportul de specialiate cu nr. 1333/07.05.2019 al Compartimentului Financiar Contabil,
           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 art. 49 alin. 12, art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
pulice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările
şi  completările  ulterioare,  Legea  nr.  273/2006 privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  coroborate  cu  cele  ale  Ordinului  Ministrului  Finan elor  Publice  nr.ț
1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea i depunerea situa iilorș ț
financiare trimestriale i aunor raportări financiare lunare ale institu iilor publice în anul 2019, precum iș ț ș
pentru modificarea li completarea altor norme metodologice în domeniul contabilită ii publice,ț
           În temeiul prevederilor  art. 36, alin. 4, lit. a şi lit. b, art. 45 alin. 2, lit. a  coroborate cu
prevederile  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 contul de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul I al anuluiț
2019, întocmit pe baza balanţei de verificare, a bilanţului contabil şi a contului de execuţie a bugetului
local la 31 martie 2019, prezentat conform anexelor, care fac parte integrantă din prezentul proiect de
hotărâre. 
            Art. 2 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 ____ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1332 din 07.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie a bugetului local alț

 comunei Tăuteu pe trimestrul I – anul 2019

            Caracteristica de bază a contului de execuţie este aceea ca oglindeşte realizările, dimensiunea
efectivă a activităţii economice şi sociale consumatoare de resurse şi producătoare de rezultate. Dacă
bugetul de venituri  şi cheltuieli  este un document previzional,  care estimează mărimea indicatorilor,
contul  de  execuţie  prezintă  gradul  de  îndeplinire  a  ceea  ce  instituţia  şi-a  propus  şi  cuprinde  toate
operaţiile efectuate de instituţie în cursul trimestrului I al anului 2019 în legătură cu încasările şi plăţile
efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul. 

             În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12, art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
pulice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările
şi completările ulterioare, i  ș cu cele ale Ordinului Ministrului Finan elor Publice nr. 1998/09.04.2019ț
pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  întocmirea  i  depunerea  situa iilor  financiareș ț
trimestriale i aunor raportări financiare lunare ale institu iilor publice în anul 2019, precum i pentruș ț ș
modificarea li completarea altor norme metodologice în domeniul contabilită ii publice,ț

           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit.a şi lit. b, art. 45 alin. 2, lit. a  şi ale art. 115 alin. 1 lit. b
din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

               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  cu  privire  la  aprobarea
contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul III – anul 2018ț , în şedinţa
ordinară din data de 21 mai 2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1333 din 07.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteuț

 pe trimestrul I – anul 2019

             În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12, art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
pulice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările
şi completările ulterioare,
             
            Caracteristica de bază a contului de execuţie este aceea ca oglindeşte realizările, dimensiunea
efectivă a activităţii economice şi sociale consumatoare de resurse şi producătoare de rezultate. Dacă
bugetul de venituri şi cheltuieli este un document previzional, care estimează mărimea indicatorilor,
contul  de execuţie  prezintă gradul  de îndeplinire a ceea ce instituţia  şi-a propus şi  cuprinde toate
operaţiile efectuate de instituţie în cursul trimestrului III al anului 2018 în legătură cu încasările şi
plăţile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul. 

            inând cont de  prevederile art. 49 alin. 12, art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţeleȚ
pulice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările
şi  completările  ulterioare,  Legea  nr.  273/2006 privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  coroborate  cu  cele  ale  Ordinului  Ministrului  Finan elor  Publice  nr.ț
1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea i depunerea situa iilorș ț
financiare trimestriale i aunor raportări financiare lunare ale institu iilor publice în anul 2019, precum iș ț ș
pentru modificarea li completarea altor norme metodologice în domeniul contabilită ii publice,ț

Având în vedere cele menţionate mai sus, 

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

            Aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul I – anulț
2019, în conformitate cu anexele  care fac parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

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. 1440 din 20.05.2010

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre

privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteuț
 pe trimestrul I – anul 2019

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

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

            Vâzând Expunerea de motive nr. 1332/07.05.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de

specialitate  nr. 1333/07.05.2019 întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu Financiar

Contabil  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea

privind  aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul I al anuluiț

2019,

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

avizează favorabil

proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteuț

pe trimestrul I al anului 2019 şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al

Comunei Tăuteu din data de 21 mai 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 1440/1 din 20.05.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 20.05.2019

             Ordinea de zi: 

1. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  contului  de  execu ie  al  bugetului  local  alț
comunei Tăuteu pe trimestrul I –anul 2019.

             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. 53
Din 21 mai 2019

Privind stabilirea situaţiilor deosebite în care Primarul comunei Tăuteu, jude ul Bihor, poateț
acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţiile respective

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Analizând Expunerea de motive nr. 1334/08.05.2019 a primarului comunei Tăuteu şi Raportul de

specialiate cu nr. 1335/08.05.2019 al Compartimentului Asisten ă Socială,ț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           În baza prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  prevederile  art.  57  din  Hotărârea  Guvernului  României  nr.
1010/2006  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.
36 alin. 2 lit. d şi alin. 6 lit. a pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,;
           În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2, lit. a  i ale  art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţieiș
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Prezenta hotărâre stabileşte situaţiile deosebite în care Primarul comunei Tăuteu poate
acorda ajutor de urgenţă. Situa iile deosebite sunt următoarele:ț

Nr.
crt.

SITUAŢIA CONDIŢII

1. Calamităţi naturale Dacă  calamitatea  influenţează  negativ  condiţiile  minime  de
trai,  necesitatea  este  urgentă,  iar  persoanele  nu  au  alte
posibilităţi de a-şi ameliora situaţia.

2. Incendii

3. Accidente

4. Nevoie socială

În cazul în care până la plata venitului minim garantat, la care
persoana este îndreptăţită, persoana dovedeşte că nu are din ce
să suporte cheltuielile de strictă necesitate.Valoarea ajutorului
de  urgenţă  nu  poate  depăşi  venitul  minim  garantat  la  care
persoana ar fi îndreptăţită.

5. Deces
Dacă familia acestuia nu are banii necesari pentru cheltuielile
de înmormântare.Valoarea ajutorului nu poate să fie mai mare
decât cheltuielile strict necesare, dovedite prin acte.

6. Boli
În cazuri urgente, când cheltuielile medicale sunt foarte mari
iar  familia  sau  persoana  nu  are  posibilităţi  de  a-şi  finanţa
acestea.



            Art. 2 Persoanele, cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, care seț
află în una din situaţiile enumerate la art. 1, constatate prin anchetă socială de către asistentul social al
Primăriei comunei Tăuteu, pot primi un ajutor unic de urgenţă în bani sau în natură.
            Art. 3 În baza prevederilor prezentei hotărâri i a anchetei sociale, Primarul comunei Tăuteu vaș
emite dispozi ia cu privire la cuantumul ajutorului de urgen ă care va fi acordat, în func ie de situa iaț ț ț ț
deosebită apărută.
            Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încedin ează Primarulț
comunei Tăuteu, Compartimentul Asisten ă Socială i Compartimentul Financiar Contabil. ț ș
            Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartimentul Asisten ă Socialăț
- 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 ț 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. 1334 din 08.05.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind stabilirea situaţiilor deosebite în care Primarul comunei Tăuteu, jude ul Bihor, poateț

acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţiile respective

Analizând Expunerea de motive nr. 1334/08.05.2019 a primarului comunei Tăuteu şi Raportul de
specialiate cu nr. 1335/08.05.2019 al Compartimentului Asisten ă Socială,ț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           În baza prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  prevederile  art.  57  din  Hotărârea  Guvernului  României  nr.
1010/2006  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.
36 alin. 2 lit. d şi alin. 6 lit. a pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,;
           În temeiul prevederilor art. 45 alin. 2, lit. a  i ale  art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţieiș
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 Prezenta hotărâre stabileşte situaţiile deosebite în care Primarul comunei Tăuteu poate
acorda ajutor de urgenţă. Situa iile deosebite sunt următoarele:ț

Nr.
crt.

SITUAŢIA CONDIŢII

1. Calamităţi naturale Dacă  calamitatea  influenţează  negativ  condiţiile  minime  de
trai,  necesitatea  este  urgentă,  iar  persoanele  nu  au  alte
posibilităţi de a-şi ameliora situaţia.

2. Incendii

3. Accidente

4. Nevoie socială

În cazul în care până la plata venitului minim garantat, la care
persoana este îndreptăţită, persoana dovedeşte că nu are din ce
să suporte cheltuielile de strictă necesitate.Valoarea ajutorului
de  urgenţă  nu  poate  depăşi  venitul  minim  garantat  la  care
persoana ar fi îndreptăţită.

5. Deces
Dacă familia acestuia nu are banii necesari pentru cheltuielile
de înmormântare.Valoarea ajutorului nu poate să fie mai mare
decât cheltuielile strict necesare, dovedite prin acte.

6. Boli
În cazuri urgente, când cheltuielile medicale sunt foarte mari
iar  familia  sau  persoana  nu  are  posibilităţi  de  a-şi  finanţa
acestea.



            Art. 2 Persoanele, cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, care seț
află în una din situaţiile enumerate la art. 1, constatate prin anchetă socială de către asistentul social al
Primăriei comunei Tăuteu, pot primi un ajutor unic de urgenţă în bani sau în natură.
            Art. 3 În baza prevederilor prezentei hotărâri i a anchetei sociale, Primarul comunei Tăuteu vaș
emite dispozi ia cu privire la cuantumul ajutorului de urgen ă care va fi acordat, în func ie de situa iaț ț ț ț
deosebită apărută.
            Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încedin ează Primarulț
comunei Tăuteu, Compartimentul Asisten ă Socială i Compartimentul Financiar Contabil. ț ș
            Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartimentul Asisten ă Socialăț
- Compartiment Financiar Contabil
- 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/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1334 din 08.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite în care

 Primarul comunei Tăuteu, jude ul Bihor, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şiț
persoanelor aflate în situaţiile respective

            Având în vedere faptul că este necesar a se stabilii situaţiile deosebite în care Primarul comunei
Tăuteu poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţiile respective,
            Necesitatea stabilirea situaţiilor deosebite în care Primarul comunei Tăuteu poate acorda ajutoare
de  urgenţă  familiilor  şi  persoanelor  aflate  în  situaţiile  respective,  rezultă  din  prevederile  Legii  nr.
416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  prevederile
Hotărârii Guvernului României nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, 
             Pentru a se putea acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţii deosebite, 

Iniţiez  proiectul  de  hotărâre  privind  stabilirea  situaţiilor  deosebite  în  care  Primarul  comunei
Tăuteu,  jude ul  Bihor  poate  acorda  ajutoare  de  urgenţă  familiilor  şi  persoanelor  aflate  în  situaţiileț
respective i ș solicit Compartimentului Asisten ă Socială întocmirea raportului de specialitateț .   

               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 ini iat, în şedinţa ordinară dinț
data de 21 mai 2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT ASISTEN Ă SOCIALĂȚ
Nr. 1335 din 08.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite în care

 Primarul comunei Tăuteu, jude ul Bihor, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şiț
persoanelor aflate în situaţiile respective

             
            inând cont de faptul că este necesar a se stabili situaţiile deosebite în care Primarul comuneiȚ
Tăuteu poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţiile respective,
            Necesitatea stabilirea situaţiilor deosebite în care Primarul comunei Tăuteu poate acorda
ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţiile respective, rezultă din prevederile Legii
nr. 416/2001 privind  venitul  minim garantat,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  prevederile
Hotărârii Guvernului României nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.
             Situa iile deosebite în care se poate acorda ajutor de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate înț
astfel de  situaţii, sunt următoarele:

 
Nr.
crt.

SITUAŢIA CONDIŢII

1. Calamităţi naturale Dacă  calamitatea  influenţează  negativ  condiţiile  minime  de
trai,  necesitatea  este  urgentă,  iar  persoanele  nu  au  alte
posibilităţi de a-şi ameliora situaţia.

2. Incendii

3. Accidente

4. Nevoie socială

În cazul în care până la plata venitului minim garantat, la care
persoana este îndreptăţită, persoana dovedeşte că nu are din ce
să suporte cheltuielile de strictă necesitate.Valoarea ajutorului
de  urgenţă  nu  poate  depăşi  venitul  minim  garantat  la  care
persoana ar fi îndreptăţită.

5. Deces
Dacă familia acestuia nu are banii necesari pentru cheltuielile
de înmormântare.Valoarea ajutorului nu poate să fie mai mare
decât cheltuielile strict necesare, dovedite prin acte.

6. Boli
În cazuri urgente, când cheltuielile medicale sunt foarte mari
iar  familia  sau  persoana  nu  are  posibilităţi  de  a-şi  finanţa
acestea.

            Astfel, persoanele, cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, care seț
află  în una din situaţiile  enumerate  mai,  constatate  prin anchetă socială  de către  asistentul  social  al
Primăriei  comunei  Tăuteu,  pot  primi  un  ajutor  unic  de  urgenţă  în  bani  sau  în  natură.  Cuantumul
ajutorului de urgen ă care va fi acordat, în func ie de situa ia deosebită apărută, în baza anchetei socialeț ț ț
i a documentelor justificative.ș



             Temeiul legal pentru acordarea ajutorelor de urgenţă rezultă din prevederile prevederile Legii nr.
416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  prevederile
Hotărârii Guvernului României nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,
             În conformitate cu prevederile  art. 44 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Propunem adoptarea proiectului de hotărâre propus.Având în vedere cele menţionate mai sus, 

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

Stabilirea  situaţiilor  deosebite  în  care  Primarul  comunei  Tăuteu,  jude ul  Bihor, poate  acordaț
ajutoare  de  urgenţă  familiilor  şi  persoanelor  aflate  în  situaţiile  respective, în  conformitate  cu
anexele  care fac parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

COMPARTIMENT ASISTEN Ă SOCIALĂȚ
Consilier asistent social

Farca  Ioana-Crinaș



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1441 din 20.05.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre

Privind stabilirea situaţiilor deosebite în care
 Primarul comunei Tăuteu, jude ul Bihor, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şiț

persoanelor aflate în situaţiile respective

                
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. 1334/09.05.2019 a primarului comunei Tăuteu şi Referatul de
specialitate nr. 1335/09.05.2019 întocmit de Compartimentul Asisten ă Socialăț ,  cuprinzând propunerea
privind stabilirea situaţiilor  deosebite  în care Primarul  comunei  Tăuteu,  jude ul  Bihor, poate  acordaț
ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţiile respective, 

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL

            Proiectul de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite în care Primarul comunei
Tăuteu,  jude ul  Bihor,  poate  acorda  ajutoare  de  urgenţă  familiilor  şi  persoanelor  aflate  înț
situaţiile respective  şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 21 mai 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. 1441/1 din 20.05.2019

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 20.05.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind     stabilirea situaţiilor deosebite în care Primarul comunei
Tăuteu,  jude ul  Bihor,  poate  acorda  ajutoare  de  urgenţă  familiilor  şi  persoanelor  aflate  înț
situaţiile respective.

             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. 54
Din 21 mai 2019

Privind neasumarea responsabilită ii de către U.A.T. comuna Tăuteu a organizării ț
i derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ia produselorș ț
i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,ș

aferente Programului pentru coli al Românieiș

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
             Analizând Expunerea de motive nr. 1033/06.05.2019 a Primarului comunei Tăuteu i Raportulș
de specialiate cu nr. 1336/07.05.2019 al Compartimentului Financiar Contabil, cu privire la neasumarea
responsabilită ii  de către  U.A.T. comuna Tăuteu a organizării  i  derulării  procedurilor de atribuire  aț ș
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ia produselor i a contractelor/acordurilor-cadru de prestareț ș
a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru coli al României,ș
           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 adresa nr. 7385/05.04.2019 a Consiliului Jude ean Bihor, înregistrată la institu iaȚ ț ț
noastră sub numărul 1033/05.04.2019, 
          Având în vedere: 

 prevederile art. 9 i pct. 1.5 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programuluiș

pentru  coli  al  României  în  perioada  2017-2023  i  pentru  stabilirea  bugetului  pentruș ș
implementarea acestuia în anul colar 20, cu modificările şi completările ulterioare; ș

 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea

Programului  pentru  coli  al  României  în  perioada  2017-2023 pentru  anul  colar  2018-2019,ș ș
precum i pentru modificarea i completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobareaș ș
Programului pentru coli al României în perioada 2017-2020 i pentru stabilirea bugetului pentruș ș
implementarea acestuia în anul colar 2017-2018;ș

 prevederile art. I pct. 12 i art. III i Anexa nr. 6 pct. 1.1 din Hotărârea Guvernului nr. 52/2019ș ș

privind  modificarea  i  completarea  Hotărârii  Guvernului  nr.  640/2017  pentru  aprobareaș
Programului pentru coli al României în perioada 2017-2020 i pentru stabilirea bugetului pentruș ș
implementarea acestuia în anul colar 2017-2018;ș

 prevederile art. 1 alin. 4-5, art. 3 alin 11 din Ordonan a Guvernului nr.13/2017 privind aprobareaț

participării  României  la  Programul  pentru  coli  al  Uniunii  Europene,  cu  modificările  iș ș
completările ulterioare. 

           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. d, alin, 6 lit. a pct. 1 i pct. 2 i ale art. 45 alin.ș ș
2, lit.  a  coroborate cu prevederile  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 neasumarea de către U.A.T. comuna Tăuteu a responsabilită ii organizării iț ș
derulării  procedurilor  de  atribuire  a  contractelor/acordurilor-cadru  pentru  achizi ia  produselor  i  aț ș
contractelor/acordurilor-cadru de prestare  a serviciilor  pentru derularea măsurilor  educative,  aferente
Programului pentru coli al României.ș
            Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi atacată la instan a de contencios administrativ competentă. ț
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Consiliul Jude ean Bihor – Direc ia Generală Administra ie Publică Localăț ț ț
- Inspectoratul colar Jude ean BihorȘ ț
- 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 ț 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. 2401 din 09.11.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind neasumarea responsabilită ii de către U.A.T. comuna Tăuteu a organizării ț

i derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ia produselorș ț
i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,ș

aferente Programului pentru coli al Românieiș

Analizând  Expunerea  de  motive  nr.  1033/06.05.2019  a  Primarului  comunei  Tăuteu  i  Raportul  deș
specialiate cu nr. 1336/07.05.2019 al Compartimentului Financiar Contabil,  cu privire la neasumarea
responsabilită ii  de către  U.A.T. comuna Tăuteu a organizării  i  derulării  procedurilor de atribuire  aț ș
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ia produselor i a contractelor/acordurilor-cadru de prestareț ș
a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru coli al României,ș
           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 adresa nr. 7385/05.04.2019 a Consiliului Jude ean Bihor, înregistrată la institu iaȚ ț ț
noastră sub numărul 1033/05.04.2019, 
          Având în vedere: 

 prevederile art. 9 i pct. 1.5 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programuluiș

pentru  coli  al  României  în  perioada  2017-2023  i  pentru  stabilirea  bugetului  pentruș ș
implementarea acestuia în anul colar 20, cu modificările şi completările ulterioare; ș

 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea

Programului  pentru  coli  al  României  în  perioada  2017-2023 pentru  anul  colar  2018-2019,ș ș
precum i pentru modificarea i completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobareaș ș
Programului pentru coli al României în perioada 2017-2020 i pentru stabilirea bugetului pentruș ș
implementarea acestuia în anul colar 2017-2018;ș

 prevederile art. I pct. 12 i art. III i Anexa nr. 6 pct. 1.1 din Hotărârea Guvernului nr. 52/2019ș ș

privind  modificarea  i  completarea  Hotărârii  Guvernului  nr.  640/2017  pentru  aprobareaș
Programului pentru coli al României în perioada 2017-2020 i pentru stabilirea bugetului pentruș ș
implementarea acestuia în anul colar 2017-2018;ș

 prevederile art. 1 alin. 4-5, art. 3 alin 11 din Ordonan a Guvernului nr.13/2017 privind aprobareaț

participării  României  la  Programul  pentru  coli  al  Uniunii  Europene,  cu  modificările  iș ș
completările ulterioare. 

           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. d, alin, 6 lit. a pct. 1 i pct. 2 i ale art. 45 alin.ș ș
2, lit.  a  coroborate cu prevederile  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 neasumarea de către U.A.T. comuna Tăuteu a responsabilită ii organizării iț ș
derulării  procedurilor  de  atribuire  a  contractelor/acordurilor-cadru  pentru  achizi ia  produselor  i  aț ș
contractelor/acordurilor-cadru de prestare  a serviciilor  pentru derularea măsurilor  educative,  aferente
Programului pentru coli al României.ș
            Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi atacată la instan a de contencios administrativ competentă. ț
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Consiliul Jude ean Bihor – Direc ia Generală Administra ie Publică Localăț ț ț
- Inspectoratul colar Jude ean BihorȘ ț
- Compartiment Financiar Contabil
- 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/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1033 din 06.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilită ii de către U.A.T. comuna Tăuteu aț

organizării i derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi iaș ț
produselor i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulareaș

măsurilor educative, aferente Programului pentru coli al Românieiș

           Având în vedere prevederile art. I pct. 12 i art. III din Hotărârea Guvernului nr. 52/2019 privindș
modificarea  i  completarea  Hotărârii  Guvernului  nr. 640/2017 pentru  aprobarea  Programului  pentruș
coli al României în perioada 2017-2020 i pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia înș ș

anul colar 2017-2018, respectiv cele din Anexa nr. 6 pct. 1.1, conform cărora:ș
           ”Consiliile jude ene i consiliile locale î i distribuie responsabilită i înainte de demarareaț ș ș ț
Programului pentru coli al României”.ș
              Iar pentru o bună aplicare a Programului pentru coli al României, în func ie de specificul localș ț
i posibilită ile organizatorice i cu încadrarea sumelor alocate jude ului, consiliul jude ean colaboreazăș ț ș ț ț

cu consiliile locale ale municipiilor, ora elor, comunelor i stabilesc de comun acord în 15 zile lucrătoareș ș
de la data aprobării bugetului cu privire la asumarea/neasumarea responsabilită ii organizării i derulăriiț ș
procedurilor  de  atribuire  a  contractelor/acordurilor-cadru  pentru  achizi ia  produselor  i  aț ș
contractelor/acordurilor-cadru de prestare  a  serviciilor  pentru derularea măsurilor  educative,  aferente
Programului pentru coli al României,ș
 
              inând cont de cele  men ionate anterior,  Ț ț solicit  Compartimentului  Financiar  Contabil
întocmirea Raportului de specialitate aferent Proiectului de hotărâre privind neasumarea responsabilită iiț
de  către  U.A.T.  comuna  Tăuteu  a  organizării  i  derulării  procedurilor  de  atribuire  aș
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ia produselor i a contractelor/acordurilor-cadru de prestareț ș
a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru coli al Românieiș

               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  cu  privire  la  neasumarea
responsabilită ii  de  către  U.A.T.  comuna  Tăuteu  a  organizării  i  derulării  procedurilor  deț ș
atribuire  a  contractelor/acordurilor-cadru  pentru  achizi ia  produselor  i  aț ș
contractelor/acordurilor-cadru  de  prestare  a  serviciilor  pentru  derularea  măsurilor  educative,
aferente Programului pentru coli al Românieiș , în şedinţa ordinară din data de 21 mai 2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1337 din 07.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind neasumarea responsabilită ii de către U.A.T. comuna Tăuteu a organizării ț

i derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ia produselorș ț
i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,ș

aferente Programului pentru coli al Românieiș

            Baza legală: 

 prevederile art. 9 i pct. 1.5 din Anexa nr. 6 la H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programuluiș

pentru  coli  al  României  în  perioada  2017-2023  i  pentru  stabilirea  bugetului  pentruș ș
implementarea acestuia în anul colar 20, cu modificările şi completările ulterioare; ș

 prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  533/2018  privind  stabilirea  bugetului  pentru

implementarea Programului pentru coli al României în perioada 2017-2023 pentru anul colarș ș
2018-2019, precum i pentru modificarea i  completarea Hotărârii  Guvernului  nr. 640/2017ș ș
pentru  aprobarea  Programului  pentru  coli  al  României  în  perioada  2017-2020  i  pentruș ș
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul colar 2017-2018;ș

 prevederile art. I pct. 12 i art. III i Anexa nr. 6 pct. 1.1 din Hotărârea Guvernului nr. 52/2019ș ș

privind  modificarea  i  completarea  Hotărârii  Guvernului  nr.  640/2017  pentru  aprobareaș
Programului  pentru  coli  al  României  în  perioada 2017-2020 i  pentru stabilirea bugetuluiș ș
pentru implementarea acestuia în anul colar 2017-2018;ș

 prevederile  art.  1  alin.  4-5,  art.  3  alin  11  din  Ordonan a  Guvernului  nr. 13/2017  privindț

aprobarea participării României la Programul pentru coli al Uniunii Europene, cu modificărileș
i completările ulterioare. ș

            Programul pentru coli al României, conform art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017ș
presupune realizarea cumulată a următoarelor măsuri:

 acordarea  gratuită  pentru  pre colarii  din  grădini ele  cu  program  normal  de  4  ore  de  statș ț

autorizate/acreditate i particulare acreditate i pentru elevii din învă ământul primar i gimnazialș ș ț ș
de  stat  i  particular  de  fructe  i  legume  proaspete,  lapte  i  produse  lactate  i  produse  deș ș ș ș
panifica ie  în limita  unei  valori  zilnice/pre colar/elev. Limita  valorică  zilnică  cuprinde pre ulț ș ț
integral de achizi ie a produselor, inclusiv taxa pe valoare adăugată,  cheltuielile de transport,ț
distribu ie i depozitare a acestora, după caz.ț ș

 Finan area  măsurilor  educative  care  înso esc  distribu ia  fructelor,  legumelor,  laptelui  iț ț ț ș

produselor lactate.
            În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 52/2019: ”Autorită ile competente laț
nivel  local  pentru  aplicarea  Programului  pentru  coliș  al  României sunt  consiliul  jude ean  i/sauț ș
consiliul local”.

 



            Pentru o bună aplicare a Programului pentru coli al României, în func ie de specificul local iș ț ș
posibilită ile organizatorice i cu încadrarea sumelor alocate jude ului, consiliul jude ean colaborează cuț ș ț ț
consiliile locale ale municipiilor, ora elor, comunelor i stabilesc de comun acord în 15 zile lucrătoareș ș
de la data aprobării bugetului cu privire la asumarea/neasumarea responsabilită ii organizării i derulăriiț ș
procedurilor  de  atribuire  a  contractelor/acordurilor-cadru  pentru  achizi ia  produselor  i  aț ș
contractelor/acordurilor-cadru de prestare  a serviciilor  pentru derularea măsurilor  educative,  aferente
Programului pentru coli al României,ș

Având în vedere cele menţionate mai sus, 

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

            Neasumarea responsabilită ii de către U.A.T. comuna Tăuteu a organizării i derulăriiț ș
procedurilor  de  atribuire  a  contractelor/acordurilor-cadru  pentru  achizi ia  produselor  i  aț ș
contractelor/acordurilor-cadru  de  prestare  a  serviciilor  pentru  derularea  măsurilor  educative,
aferente Programului pentru coli al Românieiș .

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. 1442 din 20.05.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre

privind neasumarea responsabilită ii de către U.A.T. comuna Tăuteu a organizării ț
i derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ia produselorș ț
i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,ș

aferente Programului pentru coli al Românieiș

                
            Comisia de specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr. 1033/06.05.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr. 1337/07.05.2019 întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu Financiar
Contabil  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea
privind  neasumarea  responsabilită ii  de  către  U.A.T.  comuna  Tăuteu  a  organizării  i  derulăriiț ș
procedurilor  de  atribuire  a  contractelor/acordurilor-cadru  pentru  achizi ia  produselor  i  aț ș
contractelor/acordurilor-cadru de prestare  a serviciilor  pentru derularea măsurilor  educative,  aferente
Programului pentru coli al României,ș

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

avizează favorabil

proiectul  de  hotărâre privind  neasumarea  responsabilită ii  de  către  U.A.T. comuna Tăuteu  aț
organizării i derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi iaș ț
produselor  i  a  contractelor/acordurilor-cadru  de  prestare  a  serviciilor  pentru  derulareaș
măsurilor educative, aferente Programului pentru coli al Românieiș şi îl propune spre dezbatere în
şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 21 mai 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 1442/1 din 20.05.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al Comisiei de specialitate

încheiat astăzi 20.05.2019

             Ordinea de zi: 
2. Proiect  de  hotărâre privind  neasumarea  responsabilită ii  de  către  U.A.T.  comunaț

Tăuteu a organizării i derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-ș
cadru pentru achizi ia  produselor  i  a  contractelor/acordurilor-cadru de  prestare aț ș
serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru coli alș
României.

             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. 55
Din 21 mai 2019

Privind mandatarea reprezentantului  unită ii administrativ teritoriale comuna Tăuteu ț
să voteze în Adunarea Generală a Asocia ilor A.D.I. ECOLECT GROUP pentru aprobarea Regulamentuluiț

de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare i a Documenta iilor de atribuireș ț
pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activită ilor ț
componente ale serviciului de salubrizare în jude ul Bihorț

            Consiliul Local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, întrunit în edin ă ordinară,ț ș ț
Având în vedere Expunerea de motive nr. 1434/17.05.2019 a primarului comunei Tăuteu i Raportul deș

specialiate cu nr. 1437/20.05.2019 al Compartimentului Juridic, prin care se propune mandatarea reprezentantului
unită ii administrativ teritoriale comuna Tăuteu să voteze în Adunarea Generală a Asocia ilor A.D.I. ECOLECTț ț
GROUP pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare iș
a Documenta iilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activită ilor componente ale serviciuluiț ț
de salubrizare în jude ul Bihor,ț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Tăuteu,
           În conformitate cu prevederile:

 art. 16 alin. 3 din Statutul A.D.I. Ecolect Group Bihor;  
 art. 36 alin. 2 lit. c şi lit. d, alin. 5 lit. a, alin. 6 lit. a pct.14 din Legea adminstra iei publice locale nr.ț

215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare; ș
 art. 8 alin. 3 lit. d1, lit. i, art. 10 alin. 4, alin. 5 i alin. 51, art. 30 alin. 5 din Legea nr. 51/2006 a Serviciilorș

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 9 alin. 2 i 3, art. 11 din H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare aș

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii  din
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

 art. 2009 şi următoarele din Codul civil.
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. d  i alin. 6 lit. a, pct. 14, coroborate cu cele ale  art. 45 alin. 2  şiș
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 mandatează domnul VINCZE NANDOR- TEFANȘ , reprezentant al comunei Tăuteu în Adunarea
Generală a Asocia ilor A.D.I. ECOLECT GROUP, să voteze pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, aț
Strategiilor de contractare, a Studiilor de fundamentare i a Documenta iilor de atribuire pentru delegarea prinș ț
concesiune a gestiunii activită ilor componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Managementț
Integrat al De eurilor  în jude ul Bihor, documente elaborate de către A.D.I. Ecolect Groupș ț .

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează primarul comunei Tăuteu.ț
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

           Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiind prezen i 13ț ț
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. 1340/08.05.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind mandatarea reprezentantului  unită ii administrativ teritoriale comuna Tăuteu ț

să voteze în Adunarea Generală a Asocia ilor A.D.I. ECOLECT GROUP pentru aprobarea Regulamentuluiț
de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare i a Documenta iilor de atribuireș ț

pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activită ilor ț
componente ale serviciului de salubrizare în jude ul Bihorț

Având în vedere Expunerea de motive nr. 1434/17.05.2019 a primarului comunei Tăuteu i Raportul deș
specialiate cu nr. 1437/20.05.2019 al Compartimentului Juridic, prin care se propune mandatarea reprezentantului
unită ii administrativ teritoriale comuna Tăuteu să voteze în Adunarea Generală a Asocia ilor A.D.I. ECOLECTț ț
GROUP pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare iș
a Documenta iilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activită ilor componente ale serviciuluiț ț
de salubrizare în jude ul Bihor,ț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Tăuteu,
           În conformitate cu prevederile:

 art. 16 alin. 3 din Statutul A.D.I. Ecolect Group Bihor;  
 art. 36 alin. 2 lit. c şi lit. d, alin. 5 lit. a, alin. 6 lit. a pct.14 din Legea adminstra iei publice locale nr.ț

215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare; ș
 art. 8 alin. 3 lit. d1, lit. i, art. 10 alin. 4, alin. 5 i alin. 51, art. 30 alin. 5 din Legea nr. 51/2006 a Serviciilorș

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 9 alin. 2 i 3, art. 11 din H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare aș

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii  din
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

 art. 2009 şi următoarele din Codul civil.
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. d  i alin. 6 lit. a, pct. 14, coroborate cu cele ale  art. 45 alin. 2  şiș
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 mandatează domnul VINCZE NANDOR- TEFAN, reprezentant al comunei Tăuteu în AdunareaȘ
Generală a Asocia ilor A.D.I. ECOLECT GROUP, să voteze pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, aț
Strategiilor de contractare, a Studiilor de fundamentare i a Documenta iilor de atribuire pentru delegarea prinș ț
concesiune a gestiunii activită ilor componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Managementț
Integrat al De eurilor  în jude ul Bihor, documente elaborate de către A.D.I. Ecolect Groupș ț .

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează primarul comunei Tăuteu.ț
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 690 din 04.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  unită ii administrativ teritorialeț
comuna Tăuteu să voteze în Adunarea Generală a Asocia ilor A.D.I. ECOLECT GROUP pentruț

aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare iș
a Documenta iilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activită ilor ț ț

componente ale serviciului de salubrizare în jude ul Bihorț

              Realizarea infrastructurii de gestionarea a deşeurilor este o necesitate în procesul de conformare
cu  ţintele  stabilite  prin  directivele  europene  relevante,  iar  rolul  UAT-urilor   şi  al  Asociaţiilor  de
Dezvoltare  Intercomunitare  (ADI)  este  esenţial  în  promovarea  şi  implementarea  proiectelor  de
management integrat al deşeurilor prin care se va realiza şi functionaliza infrastructura necesară.
            Având în vedere adresa nr. 1390/15.05.2019, înregistrată la institu ia noastră sub numărulț
1434/17.05.2019, transmisă de ADI ECOLECT GROUP BIHOR,
             Luând în considerare că la această dată au fost construite toate obiectivele propuse prin proiectul
”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Bihor” şi ca în perioada imediat următoare este
necesar a fi  aprobate caietele  de sarcini şi  documentaţiile  de atribuire  pentru colectarea deşeurilor şi
salubrizarea  localităţilor  din  judeţul  Bihor,  se  impune  acordarea  acestui  mandate  pentru  ase  putea
convoca edin a AGA i a începe procedurile de licita ie,ș ț ș ț
            Având în vedere cele  men ionate anterior,  ț solicit  Compartimentului  Juridic întocmirea
Raportului de specialitate,  privind propunerea de mandatare a reprezentantului  unită ii  administrativț
teritoriale  comuna  Tăuteu  să  voteze  în  Adunarea  Generală  a  Asocia ilor  A.D.I.  ECOLECT GROUPț
pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare iș
a Documenta iilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activită ilor ț ț
componente ale serviciului de salubrizare în jude ul Bihor.ț
           
               În contextul  celor prezentate  mai sus, constat  că  propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea mandatarea
reprezentantului   unită ii  administrativ  teritoriale  comuna  Tăuteu  să  voteze  în  Adunarea  Generală  aț
Asocia ilor A.D.I. ECOLECT GROUP pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor deț
contractare, Studiilor de fundamentare i a Documenta iilor de atribuire pentru delegarea prin concesiuneș ț
a gestiunii activită ilor  componente ale serviciului de salubrizare în jude ul Bihor, în şedinţa de ordinarăț ț
din 21 mai 2019.

Ini iator,ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT JURIDIC
Nr. 1437 din 20.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de mandatare a reprezentantului  unită ii administrativ teritorialeț

comuna Tăuteu să voteze în Adunarea Generală a Asocia ilor A.D.I. ECOLECT GROUP pentruț
aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare iș

a Documenta iilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activită ilor ț ț
componente ale serviciului de salubrizare în jude ul Bihorț

Având în vedere Expunerea de motive nr. 1434/17.05.2019 privind proiectul de hotărâre privind
mandatarea  reprezentantului   unită ii  administrativ  teritoriale  comuna  Tăuteu  să  voteze  în  Adunareaț
Generală  a  Asocia ilor  A.D.I.  ECOLECT  GROUP pentru  aprobarea  Regulamentului  de  salubrizare,ț
Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare i a Documenta iilor de atribuire pentru delegareaș ț
prin concesiune a gestiunii activită ilor componente ale serviciului de salubrizare în jude ul Bihor”,ț ț
             Luând în considerare  responsabilităţile asumate de către Consiliul Judeţean Bihor şi ADI Ecolect
GROUP privind implementarea  proiectului  ”Sistem de Management  Integrat  al  Deşeurilor  în  judeţul
Bihor”  finan at prin Programul Opera ional Infrastructură Mare, Componenta 1, OS 3.1 Apel de proiecteț ț
pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al de eurilor - proiecte fazate, Axa Prioritaraș
Dezvoltarea  infrastructurii  de  mediu  în  condi ii  de  management  eficient  al  resurselor,  Opera iuneaț ț
Reducerea  numărului  depozitelor  neconforme  şi  cre terea  gradului  de  pregătire  pentru  reciclare  aș
de eurilor în România POIM , Axa prioritară 2 – ”Dezvoltarea sistemelor de management integrat alș
deşeurilor  şi  reabilitarea  siturilor  istorice  contaminate”,  Domeniu  Major  de  Intervenţie  2.1.  –
”Dezvoltarea  sistemelor  integrate  de  management  al  deşeurilor  şi  extinderea  infrastructurii  de
management al deşeurilor prevăzute în contractul de finanţare nr. 10  din 16.12.2016, respectiv: 

 responsabilitatea  privind  implementarea  proiectului  revine  Consiliului  Judeţean  Bihor,  în

colaborare cu ADI Ecolect Group;                                                                                                

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

fondurilor necesare cofinanţării;        

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

asumat prin contractul de asociere; 

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

eligibile;

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

            inând cont de prevederile art. 30 alin. 5 din  Legea serviciilor comunitare de utilită i publice  nr.Ț ț
51/2006, republicată, potrivit cărora întreaga documenta ie aferentă serviciului public de salubrizare seț
aprobă de către Adunarea Generală a Asocia ilor în baza mandatului primit, ț
             În temeiul  prevederilor . 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct.14 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,



             Având în vedere cele menţionate mai sus, 

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU:

Aprobarea în  şedinţa  de  ordinară  din  21  mai  2019,  mandatarea  reprezentantului   unită iiț
administrativ teritoriale comuna Tăuteu să voteze în Adunarea Generală a Asocia ilor A.D.I. ECOLECTț
GROUP  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  salubrizare,  Strategiilor  de  contractare,  Studiilor  de
fundamentare i a Documenta iilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activită ilor ș ț ț
componente ale serviciului de salubrizare în jude ul Bihor.ț

        
COMPARTIMENT JURIDIC

SECRETAR
Jr. Silaghi Adela Maria



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiel de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1444 din 20.05.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre

Privind mandatarea reprezentantului  unită ii administrativ teritoriale comuna Tăuteu ț
să voteze în Adunarea Generală a Asocia ilor A.D.I. ECOLECT GROUP pentru aprobareaț
Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare i aș

Documenta iilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activită ilor ț ț
componente ale serviciului de salubrizare în jude ul Bihorț

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

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

activită i social-culturale, culteț

            Vâzând Expunerea de motive nr. 1434/17.05.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 1437/20.05.2019 întocmit de Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate
al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea  privind  mandatarea  reprezentantului   unită iiț
administrativ teritoriale comuna Tăuteu să voteze în Adunarea Generală a Asocia ilor A.D.I. ECOLECTț
GROUP  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  salubrizare,  Strategiilor  de  contractare,  Studiilor  de
fundamentare i a Documenta iilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activită ilor ș ț ț
componente ale serviciului de salubrizare în jude ul Bihor,ț
             Comisiile de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

avizează favorabil

proiectul  de  hotărâre privind  mandatarea  reprezentantului   unită ii  administrativ  teritorialeț
comuna Tăuteu să voteze în Adunarea Generală a Asocia ilor A.D.I. ECOLECT GROUP pentruț
aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de fundamentare iș
a  Documenta iilor  de  atribuire  pentru  delegarea  prin  concesiune  a  gestiunii  activită ilorț ț
componente ale  serviciului  de salubrizare în jude ul  Bihorț şi  îl  propune spre dezbatere  în  şedinţa
ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 21 mai 2019.

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                    SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR



                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 1444/1 din 20.05.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al Comisiilor de specialitate

încheiat astăzi 20.05.2019

             Ordinea de zi: 

3. Proiect  de  hotărâre privind  mandatarea  reprezentantului   unită ii  administrativț
teritoriale  comuna  Tăuteu  să  voteze  în  Adunarea  Generală  a  Asocia ilor  A.D.I.ț
ECOLECT GROUP pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de
contractare,  Studiilor  de  fundamentare  i  a  Documenta iilor  de  atribuire  pentruș ț
delegarea  prin  concesiune  a  gestiunii  activită ilor  componente  ale  serviciului  deț
salubrizare în 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.      

         

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. 56
Din 21 mai 2019

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu, pe anul 2019

           Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
           Analizând Expunerea de motive nr. 1438/20.05.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 1439/20.05.2019 întocmit de Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de
specialitate  al  Primarului  Comunei  Tăuteu,  cu privire  la  propunerea  de rectificarea  bugetului  local  al
comunei Tăuteu, pe anul 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,
           Având în vedere  prevederile Legea nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019, ale art. 49
alin. 2 i alin. 5 i ale art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şiș ș
completările  ulterioare  i  prevederile  Legii  nr. 500/2002 privind  finan ele  publice,  cu  modificările  iș ț ș
completările ulterioare,
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 1 și alin. 2, lit. a, 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 aprobă rectificarea  bugetului local al al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019,ț
cum suma de 2.815,00 mii lei, după cum urmează:

SEC IUNEA DEZVOLTAREȚ

PARTEA DE VENITURI – se constituie din: 
Cod 42.02.65 – Finan area Programului Na ional de Dezvoltare Locală: suma de ț ț 2.815,00 mii lei.

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie astfel:

Cap. 84.02 – Transporturi – cod 71.01.01 Cheltuieli de capital – suma de 2.815,00 mii lei – Cheltuieli
lucrări de execu ie pentru construire poduri în localită ile Tăuteu i Poiana.ț ț ș
            
             Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Financiar-
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Administra ia Finan elor Publice Bihorț ț
- Primarul Comunei Tăuteu
- Compartimentul Financiar-Contabil 
- 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. 1438 din 20.05.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea rectificării bugetului local al 

Comunei Tăuteu, pe anul 2019

           Analizând Expunerea de motive nr. 1438/20.05.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 1439/20.05.2019 întocmit de Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de
specialitate  al  Primarului  Comunei  Tăuteu,  cu privire  la  propunerea  de rectificarea  bugetului  local  al
comunei Tăuteu, pe anul 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,
           Având în vedere  prevederile Legea nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019, ale art. 49
alin. 2 i alin. 5 i ale art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şiș ș
completările  ulterioare  i  prevederile  Legii  nr. 500/2002 privind  finan ele  publice,  cu  modificările  iș ț ș
completările ulterioare,
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 1 și alin. 2, lit. a, 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 aprobă rectificarea  bugetului local al al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019,ț
cum suma de 2.815,00 mii lei, după cum urmează:

SEC IUNEA DEZVOLTAREȚ

PARTEA DE VENITURI – se constituie din: 
Cod 42.02.65 – Finan area Programului Na ional de Dezvoltare Locală: suma de ț ț 2.815,00 mii lei.

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie astfel:

Cap. 84.02 – Transporturi – cod 71.01.01 Cheltuieli de capital – suma de 2.815,00 mii lei – Cheltuieli
lucrări de execu ie i dirigen ie antier pentru construire poduri în localită ile Tăuteu i Poiana.ț ș ț ș ț ș
            
             Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Financiar-
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Administra ia Finan elor Publice Bihorț ț
- Primarul Comunei Tăuteu
- Compartimentul Financiar-Contabil 
- 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,

http://www.comunatauteu.ro/


Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1438 din 20.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 

Comunei Tăuteu, pe anul 2019

           La nivelul comunei Tăuteu avem în execu ie i următoarele obiective de investi ii: ț ș ț
 Lucrări de execu ie pentru proiectul: “ț Construire pod peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna

Tăuteu, jude ul Bihor”ț  -  Contractul de lucrări nr. 40/05.12.2018

 Lucrări de execu ie pentru proiectul: “ț Construire pod peste Bistra în localitatea Poiana, comuna

Tăuteu, jude ul Bihorț ” - Contract de lucrări nr. 39/05.12.2018

            inând cont de faptul că aceste proiecte  sunt finan ate în cadrul Programului  Na ional deȚ ț ț
Dezvoltare Locală (PNDL II) ,
              În baza prevederilor art. 36 alin. 4, lit. a, art. 45 alin.  1 i alin. 2, lit. a din Legea administra ieiș ț
publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  şi  în  luând  înș
considerare: 

- Că este prioritar achitarea unor investi ii pentru care nu au fost prevăzute ini ial credite bugetare,ț ț
         

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019, ale art.
49 alin. 2 i alin. 5 i ale art. 82  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şiș ș
completările ulterioare, 
            Propun Compartimentului Financiar Contabil întocmirea Raportului de specialitate  , aferent la
proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, pe
anul 2019.

           De asemenea,  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 21 mai 2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1439 din 20.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu 

pe anul 2019

             În conformitate cu prevederile Legii  nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019, ale
Legii nr. 500/2002 privind finan ele publice, cu modificările i completările ulterioare, precum i ale art.ț ș ș
49 alin. 2 i alin. 5 i ale art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şiș ș
completările ulterioare, care stipulează:
           ”Art. 49. (1) Prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se cuprind şi se aprobă, după caz, veniturile
şi creditele bugetare în structura clasificaţiei bugetare.
            (2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar.
           (3) Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare.
           (4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un
program  la  altul  se  aprobă  de  autorităţile  deliberative,  pe  baza  justificărilor  corespunzătoare  ale
ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
            (5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele
aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de
rectificare, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
           (6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi
privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare, precum
şi a programului de la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei
bugetare şi a programului la care se suplimentează prevederile bugetare”.

             Având în vedere că avem în execu ie următoarele obiective de investi ii: ț ț

- Lucrări de execu ie pentru proiectul: “Construire pod peste Bistra în localitatea Tăuteu, comunaț
Tăuteu, jude ul Bihor”ț  -  Contractul de lucrări nr. 40/05.12.2018

- Lucrări de execu ie pentru proiectul: “Construire pod peste Bistra în localitatea Poiana, comunaț
Tăuteu, jude ul Bihor” - Contract de lucrări nr. 39/05.12.2018ț

            inând cont de faptul că aceste proiecte sunt finan ate în cadrul Programului Na ional deȚ ț ț
Dezvoltare Locală (PNDL II) ,
            În baza prevederilor art. 36 alin. 4, lit. a, art. 45 alin.  1 i alin. 2, lit. a din Legea administra ieiș ț
publice  locale  nr. 215/2001,  republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  şi  în  luând  înș
considerare:

- Că este prioritar achitarea unor investi ii pentru care nu au fost prevăzute initial credite bugetare,ț



            În contextul celor expuse mai sus, propunem rectificarea bugetului local al Comunei Tăuteu, pe
anul 2019, după cum urmează:

SEC IUNEA DEZVOLTAREȚ

PARTEA DE VENITURI – se constituie din: 
Cod 42.02.65 – Finan area Programului Na ional de Dezvoltare Locală: suma de ț ț 2.815,00 mii lei.

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie astfel:

Cap. 84.02 – Transporturi – cod 71.01.01 Cheltuieli de capital – suma de 2.815,00 mii lei – Cheltuieli
lucrări de execu ie pentru construire poduri în localită ile Tăuteu i Poiana.ț ț 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 şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din
data de  21 mai 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 din cadrul
Nr. 1445 din 20.05.2019

RAPORT DE AVIZARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu, pe anul 2019

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

                 Văzând Expunerea de motive nr. 1438/20.05.2019 a primarului comunei Tăuteu, care  pledează
pentru  adoptarea  prezentei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  1439/20.05.2019,  din  care  rezultă
necesitatea aprobării rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu pe anul 2019,

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului local al  Comunei Tăuteu, pe anul
2019 şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 21
mai 2019.

                                 PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                 Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan



ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1445/1 din 21.05.2019

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 21.05.2019

             Ordinea de zi: 

             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 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.      

                   
                          PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                          Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan


