
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 57
Din 21 iunie 2019

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

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. 65 din 14 iunie 2019 privind convocarea şi

Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, în data de 21 iunie 2019, propusă
de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 1602/03.06.2019ș  a Primarului comunei
Tăuteu, 
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. 1752/14.06.2019 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 iunie 2019, după cum urmează:

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

2. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea Procesului-verbal  al  şedinţei  ordinare din data de 21 mai
2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei i a Statului de funcţii al aparatuluiș
de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”ACHIZI IONARE INSTALA IEȚ Ț
DE DEZINFEC IE I DEZINSEC IE PENTRU COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț Ș Ț Ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

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

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

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ                 
                CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR

      Vincze Lehel-Iuliu                      Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1602/03.06.2019

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

Tăuteu din data de 21 iunie 2019

             Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. ____ din __.06.2019 privind convocarea şi
Ordinea  de zi  a  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al  Comunei  Tăuteu,  din data  de 21 iunie  2019,
propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 1605/03.06.2019 a Primaruluiș
comunei Tăuteu,
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. _____ din __.06.2019 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 iunie 2019, după cum urmează:

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 21 mai 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”ACHIZI IONARE INSTALA IE DEȚ Ț
DEZINFEC IE I DEZINSEC IE PENTRU COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț Ș Ț Ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei i a Statului de funcţii al aparatului deș
specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

6. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

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

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
PRIMAR
Nr. 1602 din 03.06.2019

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 iunie 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 iunie 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 iunie 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 iunieș 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. 58
Din 21 iunie 2019

Privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

            Consiliul Local al comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în edin ă ordinară, ș ț
            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tăuteu nr. 10 din 29 iulie
2016  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  Consiliului  Local  al  comunei
Tăuteu, judeţul Bihor, cu modificările i comletările ulterioare,ș
             Având în vedere Expunerea de motive nr. 1600/03.06.2019 întocmită de primarul comunei Tăuteu,
            În temeiul prevederilor art. 35 alin. 1, art. 41, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Domnul consilier  local  VINCZE LEHEL-IULIU se alege Preşedinte de şedinţă al
Consiliului Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna iunie
2019.
            Art. 2  Pe data prezentei hotărâri îşi încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Comunei
Tăuteu nr. 31 din 29 martie 2019.
            Art. 3  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei  Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei Tăuteu i va fi adusă la cuno tin a cetă enilor prin afi are la sediul Primăriei comunei Tăuteu i peș ș ț ț ș ș
site-ul www.comunatauteu.ro,  de către secretarul comunei.  
 
             Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
      

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ     
CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR

         Vincze Lehel-Iuliu                     Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1600 din 03.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în edin ă ordinară,ș ț
            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tăuteu nr. 10 din 29 iulie
2016  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  Consiliului  Local  al  comunei
Tăuteu, judeţul Bihor, cu modificările i completările ulterioare,ș
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 1600/03.06.2019 întocmită de primarul comunei Tăuteu
cu privire la alegerea Pre edintelui de edin ă,ș ș ț
            În temeiul prevederilor art. 35 alin. 1, art. 41, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Domnul/doamna consilier _______________________________ se alege preşedinte de
şedinţă al Consiliului Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu
luna iunie 2019.
            Art. 2  Pe data prezentei hotărâri îşi încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Comunei
Tăuteu nr. 31 din 29 martie 2019.
            Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei  Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei Tăuteu i va fi adusă la cuno tin a cetă enilor prin afi are la sediul Primăriei 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/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1600 din 03.06.2019

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

                Vâzând prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei

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

completările ulterioare,

               Având în vedere că expiră mandatul domnului preşedinte PUI  GAVRIL, ales preşedinte de

şedinţă prin Hotârârea Consiliului Local nr. 31 din 29 martie 2019,

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

de şedinţă pentru un mandat de 3 luni, începând cu luna iunie 2019, conform prevederilor art. 35 şi art. 41

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

proiect ce va fi dezbătut în edin a ordinară din data de 21 iunie 2019.ș ț

Primar 
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 59
Din 21 iunie 2019

Privind aprobarea modificării Organigramei i a Statului de funcţii al aparatului de specialitate alș
Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor 

            Consiliul Local al comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere, Expunerea de motive nr. 1603/03.06.2019 a Primarului Comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 1604/03.06.2019 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil, cu privire la
propunerea de modificarea a Organigramei i a Statului de func ii al aparatului de specialitate al Primaruluiș ț
comunei Tăuteu, 
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, 
           Respectând prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modifricările i completările ulterioare, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul func íonarilorș ț
publici,  republicată,  cu modificările  i  completările  ulterioare,  ale  H.G.  nr. 611/2008 pentru  aprobareaș
normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici, ale Legii nr. 273/2006 privindș ț
finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare, precum i în baza prevederilor Legii nr.ț ș ș
53/2003 privind Codul muncii, cu modificările i completările ulterioare.ș
          În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. a coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 45 alin. 1 şi ale
art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările  și
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, conform
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 2 Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Tăuteu, jude ul Bihor, conform ț anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Tăuteu.
            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- 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 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ             
             CONSILIER LOCAL                                                               SECRETAR

    Vincze Lehel-Iuliu                                            Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1603 din 03.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind modificarea Organigramei i a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primaruluiș

comunei Tăuteu, judeţul Bihor 

            Având în vedere, Expunerea de motive nr. 1603/03.06.2019 a Primarului Comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 1604/03.06.2019 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil, cu privire la
propunerea de modificarea a Organigramei i a Statului de func ii al aparatului de specialitate al Primaruluiș ț
comunei Tăuteu, 
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, 
           Respectând prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modifricările i completările ulterioare, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul func íonarilorș ț
publici,  republicată,  cu modificările  i  completările  ulterioare,  ale  H.G.  nr. 611/2008 pentru  aprobareaș
normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici, ale Legii nr. 273/2006 privindș ț
finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare, precum i în baza prevederilor Legii nr.ț ș ș
53/2003 privind Codul muncii, cu modificările i completările ulterioare.ș
          În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1
lit.  b din Legea administrației  publice locale  nr. 215/2001, republicată,  cu modificările  și  completările
ulterioare,
          Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

          Art. 1 Se aprobă Organigrama apartului comunei Tăuteu, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
          Art. 2 Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Tăuteu, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Tăuteu.
          Art. 4 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”, fiindț
prezen i 13 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. 1603 din 03.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei i Statului de funcţii alș

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor 

           Având în vedere următoarele aspecte:
- Ocuparea,  prin concurs de recrutare,  a func iei  publice de execu ie de consilier  (urbanism),  dinț ț

cadrul Compartimentului Urbanism, Agricol i Cadastru,ș
- Ocuparea  func iei  contractuale  de  execu ie  de  consilier  personal  al  primarului,  din  cadrulț ț

Cabinetului Primarului comunei Tăuteu,
            Considerăm că este necesar eviden ierea posturilor ocupate, atât în Organigrama institu iei, cât i înț ț ș
Statul de func ii.ț
           În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit.a şi alin. 3 lit. b, art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin.
(1) lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

PROPUN:

modificarea  Organigramei  i  a  Statului  de  funcţii  al  aparatului  de  specialitate  al  primarului  Comuneiș
Tăuteu,  judeţul  Bihor  i  ș solicit  Compartimentului  Financiar  Contabil  întocmirea  raportului  de
specialitate. 
            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 propus, în şedinţa ordinară din data de 21 iunie
2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1603 din 03.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea modificării Organigramei i a Statului de funcţii al aparatului de ș

specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor 

                   
             În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 153/2017, Legea – Cadru  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările i completările ulterioare, ș

- Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare.ț ș
- Legii  nr.  188/1999  privind  Statutul  func ionarilor  publici,  republicată,  cu  modificările  iț ș

completările  ulterioare,  precum  i  ale  H.G.  nr.  611/2008  pentru  aprobarea  normelor  privindș
organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici,ș ț

- Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările i completările ulterioare. ș

             Având în vedere că:
- Func ia  publică  de  execu ie  de  consilier,  grad  profesional  superior  în  cadrul  Compartimentuluiț ț

Urbanism, Agricol i Cadastru s-a ocpuat prin concurs de recrutare, organizat în condi iile legisla ieiș ț ț
în vigoare;

- Func ia contractuală de execu ie de consilier personal al primarului în cadrul Cabinetului Primaruluiț ț
s-a ocupat prin angajarea unei persoane, în conformitate cu prevederile legisla iei  în vigoare,ț

                 
           Considerăm că  se impune  evidenţierea în Statul de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tăuteu, a modificărilor care au interventit pentru func iile men ionate mai susț ț ,
care  vor  fi  înregistrate,  atât  în  Organigrama  institu iei,  cât  i  în  Statul  de  func ii,   ca  func ieț ș ț ț
publică/contractuală de execu ie ”ocupată”.          ț
           
           Considerăm că modificarea Organigramei i a Statului de funcţii al aparatului de specialitate alș
Primarului  Comunei  Tăuteu,  judeţul  Bihor,  conform  anexelor  nr.  1  i  nr.  2  la  prezentul  raport  deș
specialitate este legală i proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii în edin a publică din data de 21ș ș ț
iunie 2019.

Întocmit, 
Ec. CURTEAN FLORINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1786 din 20.06.2019

RAPORT DE AVIZARE 
La

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei i a Statului de funcţii alș
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor

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

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

activită i social-culturale, culteț
            Vâzând Expunerea de motive nr. 1603/03.06.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 1604/03.06.2019 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de
specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea  privind  aprobarea  modificării
Organigramei i a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţulș
Bihor,
             Comisiile de specialitate, cu _____ voturi ”pentru”, _____ voturi ”împotrivă” şi _____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de  hotărâre privind aprobarea  modificării  Organigramei  i  a  Statului  de  funcţii  alș
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor şi îl propune spre dezbatere în
şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 21 iunie 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
Comisia de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1786/1 din 20.06.2019

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
încheiat astăzi 20.06.2019

             Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei i a Statului de funcţii alș

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.

             PROBLEME:
             Membrii celor trei Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu au
dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe odinea 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. 60
Din 21 iunie 2019

Privind aprobarea implementării proiectului 
”ACHIZI IONARE INSTALA IE DE DEZINFEC IE I DEZINSEC IE Ț Ț Ț Ș Ț

PENTRU COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

            Consiliul Local al comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere, Expunerea de motive nr. 1605/03.06.2019 a Primarului Comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 1606/03.06.2019 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil, cu privire la
propunerea  de  implementare  a  proiectului  ”ACHIZI IONARE  INSTALA IE  DE  DEZINFEC IE  IȚ Ț Ț Ș
DEZINSEC IE PENTRU COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț Ț , 
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, 
           Recunoscând necesitatea şi oportunitatea achizi ionării instala iei de dezinfec ie i dezinsec ie prinț ț ț ș ț
proiectul ”ACHIZI IONARE INSTALA IE DE DEZINFEC IE I DEZINSEC IE  PENTRU COMUNAȚ Ț Ț Ș Ț
TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”, se are în vedere ca obiectiv principal deservirea popula iei prin cre tereaȚ ț ș
capacită ii  opera ionale  de  prevenire  a  apari iei  epizootiilor  i  combaterea  acestora,  inclusiv  prinț ț ț ș
diminuarea  timpului  de  reac ie  din  partea  autorită ilor,  respectiv  prin  prevenirea  reducerii  efectelorț ț
dezastrelor naturale, evenimentelor adverse i evenimentelor catastrofale asupra poten ialului de produc ieș ț ț
agricolă.

inând cont de prevederile Ghidului Solicitantului pentru submăsura 5.1  - Sprijin pentru investi iiȚ ț
în  ac iuni  preventive  menite  să  reducă  consecin ele  dezastrelor  naturale,  evenimentelor  adverse  iț ț ș
evenimentelor catastrofale,  i ale Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările iș ț ș
completările ulterioare.         
             În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. b, alin. 3 lit. b, coroborate cu cele ale art. 39
alin. 1, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă implementarea proiectului intitulat „ACHIZI IONARE INSTALA IE DEȚ Ț
DEZINFEC IE  I  DEZINSEC IE  PENTRU  COMUNA TĂUTEU,  JUDE UL BIHOR”,  denumit  înȚ Ș Ț Ț
continuare Proiectul.

Art. 2 Consiliul Local al Comunei Tăuteu recunoaşte şi îşi însuşeşte necesitatea şi oportunitatea şi
potenţialul  economic  al  Proiectului   în  ceea  ce  priveşte  achizi ionarea  de  instala ie  de  dezinfec ie  iț ț ț ș
dezinsec ie. Scopul acestui proiect este să suplinească nevoile semnalate în diferite situa ii care necesităț ț
interven ii de ordin public. Astfel se va deservi popula ia prin cre terea capacită ii opera ionale de prevenireț ț ș ț ț
a  apari iei  epizootiilor  i  combaterea  acestora,  inclusiv  prin diminuarea  timpului  de  reac ie  din  parteaț ș ț
autorită ilor, respectiv  prin prevenirea reducerii  efectelor  dezastrelor  naturale,  evenimentelor  adverse iț ș
evenimentelor catastrofale asupra poten ialului de produc ie agricolă. ț ț

Art. 3 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în condiţiile legii.

Art. 4 Se aprobă rambursarea contribu iei financiare nerambursabilă primită dacă în termen de cinciț
ani  de  la  efectuarea  plăţii  finale  către  beneficiar,  activele  corporale  i  necorporale  rezultate  dinș
implementarea proiectelui cofinan at prin FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:ț

a. încetarea sau delocalizarea unei activită i productive în afara zonei vizate de program;ț



b. o  modificare  a  proprietăţii  asupra  acestor  active  corporale  i  necorporale  care  dă  un  avantajș
nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

c. o modificare substanţială care afectează natura,  obiectivele sau condiţiile  de realizare şi care ar
determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia.
Art. 5 Se aprobă suportarea din bugetul local, atât a cheltuielilor neeligibile, cât şi a cheltuielilor

eligibile, care depăşesc valoarea maximă a fondurilor nerambursabile care pot fi alocate pentru realizarea
Proiectului.

Art.  6 Se aprobă func ionarea la parametrii  proiecta i  i  în conformitate  cu autoriza iile/avizeleț ț ș ț
eliberate de autorită ile competente (sanitar-veterinară, sănătate publică i mediu), precum i între inereaț ș ș ț
investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tran ă de platăș .

Art.  7 Unitatea administrativ-teritorială  comuna Tăuteu se obligă să asigure veniturile  necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăţi.

Art. 8 Se aprobă asigurarea accesului gratuit la investiţia realizată prin proiect a întregii comunită iț
din spa iul rural deservit de aceasta, în conformitate cu avizele/autoriza iile eliberate de autorită ile sanitar-ț ț ț
veterinară, sănătate publică i mediu pentru această investi ie.ș ț

Art. 9 Numărul de locuitori deserviţi de Proiect este de 4063 locuitori, reprezentând numărul total
al locuitorilor comunei Tăuteu în care se va implementa Proiectul.

Art.  10 Caracteristicile  tehnice  ale  obiectivului  de  investiţii  intitulat  ”ACHIZI IONAREȚ
INSTALA IE DE DEZINFEC IE I DEZINSEC IE PENTRU COMUNA TĂUTEU, JUDE ULȚ Ț Ș Ț Ț
BIHOR”, sunt cele prevazute în documenta ia tehnico-economică, care face parte integrantă din prezentaț
hotărâre.

Art.  11 Reprezentantul  legal  al  Comunei  Tăuteu pentru  relaţia  cu  Agen ia  pentru  Finan areaț ț
Investi iilor  Rurale  în  derularea  proiectului  intitulat  ț ”ACHIZI IONARE  INSTALA IE  DEȚ Ț
DEZINFEC IE  I  DEZINSEC IE  PENTRU  COMUNA  TĂUTEU,  JUDE UL  BIHORȚ Ș Ț Ț ”,  este
domnul Vincze Nandor tefanȘ , Primarul Comunei Tăuteu.

Art. 12 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
            Art. 13 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- 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 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ   
              CONSILIER LOCAL                                                               SECRETAR

      Vincze Lehel-Iuliu                                Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1605 din 03.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea implementării proiectului 

”ACHIZI IONARE INSTALA IE DE DEZINFEC IE I DEZINSEC IE Ț Ț Ț Ș Ț
PENTRU COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

            Având în vedere, Expunerea de motive nr. 1605/03.06.2019 a Primarului Comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 1606/03.06.2019 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil, cu privire la
propunerea  de  implementare  a  proiectului  ”ACHIZI IONARE  INSTALA IE  DE  DEZINFEC IE  IȚ Ț Ț Ș
DEZINSEC IE PENTRU COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț Ț , 
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, 
           Recunoscând necesitatea şi oportunitatea achizi ionării instala iei de dezinfec ie i dezinsec ie prinț ț ț ș ț
proiectul ”ACHIZI IONARE INSTALA IE DE DEZINFEC IE I DEZINSEC IE  PENTRU COMUNAȚ Ț Ț Ș Ț
TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”, se are în vedere ca obiectiv principal deservirea popula iei prin cre tereaȚ ț ș
capacită ii  opera ionale  de  prevenire  a  apari iei  epizootiilor  i  combaterea  acestora,  inclusiv  prinț ț ț ș
diminuarea  timpului  de  reac ie  din  partea  autorită ilor,  respectiv  prin  prevenirea  reducerii  efectelorț ț
dezastrelor naturale, evenimentelor adverse i evenimentelor catastrofale asupra poten ialului de produc ieș ț ț
agricolă.

inând cont de prevederile Ghidului Solicitantului pentru submăsura 5.1  - Sprijin pentru investi iiȚ ț
în  ac iuni  preventive  menite  să  reducă  consecin ele  dezastrelor  naturale,  evenimentelor  adverse  iț ț ș
evenimentelor catastrofale,  i ale Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările iș ț ș
completările ulterioare,                 
             În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. b, alin. 3 lit. b, coroborate cu cele ale art. 39
alin. 1, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
          Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

           Art. 1 Se aprobă implementarea proiectului  intitulat  ”ACHIZI IONARE INSTALA IE DEȚ Ț
DEZINFEC IE  I  DEZINSEC IE  PENTRU  COMUNA TĂUTEU,  JUDE UL BIHOR”,  denumit  înȚ Ș Ț Ț
continuare Proiectul.

Art. 2 Consiliul Local al Comunei Tăuteu recunoaşte şi îşi însuşeşte necesitatea şi oportunitatea şi
potenţialul  economic  al  Proiectului   în  ceea  ce  priveşte  achizi ionarea  de  instala ie  de  dezinfec ie  iț ț ț ș
dezinsec ie. Scopul acestui proiect este să suplinească nevoile semnalate în diferite situa ii care necesităț ț
interven ii de ordin public. Astfel se va deservi popula ia prin cre terea capacită ii opera ionale de prevenireț ț ș ț ț
a  apari iei  epizootiilor  i  combaterea  acestora,  inclusiv  prin diminuarea  timpului  de  reac ie  din  parteaț ș ț
autorită ilor, respectiv  prin prevenirea reducerii  efectelor  dezastrelor  naturale,  evenimentelor  adverse iț ș
evenimentelor catastrofale asupra poten ialului de produc ie agricolă. ț ț

Art. 3 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în condiţiile legii.

Art. 4 Se aprobă rambursarea contribu iei financiare nerambursabilă primită dacă în termen de cinciț
ani  de  la  efectuarea  plăţii  finale  către  beneficiar,  activele  corporale  i  necorporale  rezultate  dinș
implementarea proiectelui cofinan at prin FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:ț

a. încetarea sau delocalizarea unei activită i productive în afara zonei vizate de program;ț



b. o  modificare  a  proprietăţii  asupra  acestor  active  corporale  i  necorporale  care  dă  un  avantajș
nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

c. o modificare substanţială care afectează natura,  obiectivele sau condiţiile  de realizare şi care ar
determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia.
Art. 5 Se aprobă suportarea din bugetul local, atât a cheltuielilor neeligibile, cât şi a cheltuielilor

eligibile, care depăşesc valoarea maximă a fondurilor nerambursabile care pot fi alocate pentru realizarea
Proiectului.

Art.  6 Se aprobă func ionarea la parametrii  proiecta i  i  în conformitate  cu autoriza iile/avizeleț ț ș ț
eliberate de autorită ile competente (sanitar-veterinară, sănătate publică i mediu), precum i între inereaț ș ș ț
investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tran ă de platăș .

Art.  7 Unitatea administrativ-teritorială  comuna Tăuteu se obligă să asigure veniturile  necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăţi.

Art. 8 Se aprobă asigurarea accesului gratuit la investiţia realizată prin proiect a întregii comunită iț
din spa iul rural deservit de aceasta, în conformitate cu avizele/autoriza iile eliberate de autorită ile sanitar-ț ț ț
veterinară, sănătate publică i mediu pentru această investi ie.ș ț

Art. 9 Numărul de locuitori deserviţi de Proiect este de 4063 locuitori, reprezentând numărul total
al locuitorilor comunei Tăuteu în care se va implementa Proiectul.

Art.  10 Caracteristicile  tehnice  ale  obiectivului  de  investiţii  intitulat  ”ACHIZI IONAREȚ
INSTALA IE DE DEZINFEC IE I DEZINSEC IE PENTRU COMUNA TĂUTEU, JUDE ULȚ Ț Ș Ț Ț
BIHOR”, sunt cele prevazute în documenta ia tehnico-economică, care face parte integrantă din prezentaț
hotărâre.

Art.  11 Reprezentantul  legal  al  Comunei  Tăuteu pentru  relaţia  cu  Agen ia  pentru  Finan areaț ț
Investi iilor  Rurale  în  derularea  proiectului  intitulat  ț ”ACHIZI IONARE  INSTALA IE  DEȚ Ț
DEZINFEC IE  I  DEZINSEC IE  PENTRU  COMUNA  TĂUTEU,  JUDE UL  BIHORȚ Ș Ț Ț ”,  este
domnul Vincze Nandor tefanȘ , Primarul Comunei Tăuteu.

Art. 12 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
            Art. 13 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”, fiindț
prezen i 13 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. 1605 din 03.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

”ACHIZI IONARE INSTALA IE DE DEZINFEC IE I DEZINSEC IE Ț Ț Ț Ș Ț
PENTRU COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

           Având în vedere următoarele aspecte:
- necesitatea şi oportunitatea proiectului ”ACHIZI IONARE INSTALA IE DE DEZINFEC IE IȚ Ț Ț Ș

DEZINSEC IE PENTRU COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”;Ț Ț
- prevederile  Ghidului  Solicitantului  pentru  submăsura  5.1   -  Sprijin  pentru  investi ii  în  ac iuniț ț

preventive  menite  să  reducă  consecin ele  dezastrelor  naturale,  evenimentelor  adverse  iț ș
evenimentelor catastrofale,

               În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit.a şi alin. 3 lit. b, art. 45 alin. (1) şi ale art. 115
alin.  (1)  lit.  b  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

PROPUN:

aprobarea  implementării  proiectului  ”ACHIZI IONARE  INSTALA IE  DE  DEZINFEC IE  IȚ Ț Ț Ș
DEZINSEC IE  PENTRU  COMUNA  TĂUTEU,  JUDE UL  BIHOR”  i  Ț Ț ș solicit  Compartimentului
Financiar Contabil întocmirea raportului de specialitate. 
            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 propus, în şedinţa ordinară din data de 21 iunie
2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1606 din 03.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea implementării proiectului 

„ACHIZI IONARE INSTALA IE DE DEZINFEC IE I DEZINSEC IE Ț Ț Ț Ș Ț
PENTRU COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

                   
             În conformitate cu prevederile:

- Ghidului Solicitantului pentru submăsura 5.1  - Sprijin pentru investi ii în ac iuni preventive meniteț ț
să reducă consecin ele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse i evenimentelor catastrofale,ț ș

- Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare.ț ș

             Având în vedere necesitatea şi oportunitatea achizi ionării instala iei de dezinfec ie i dezinsec ie,ț ț ț ș ț
care are  ca obiectiv principal deservirea popula iei prin cre terea capacită ii opera ionale de prevenire aț ș ț ț
apari iei  epizootiilor  i  combaterea  acestora,  inclusiv  prin  diminuarea  timpului  de  reac ie  din  parteaț ș ț
autorită ilor, respectiv  prin prevenirea reducerii  efectelor  dezastrelor  naturale,  evenimentelor  adverse iț ș
evenimentelor catastrofale asupra poten ialului de produc ie agricolă,         ț ț
             Considerăm că este prioritar  depunerea proiectului ”ACHIZI IONARE INSTALA IE DEȚ Ț
DEZINFEC IE  I  DEZINSEC IE   PENTRU  COMUNA TĂUTEU,  JUDE UL BIHOR”,  la  Agen iaȚ Ș Ț Ț ț
pentru  Finan area  Investi iilor  Rurale  penyru  ob inerea  finan ării  în  cadrul  Programului  Na ional  deț ț ț ț ț
Dezvoltare  Rurală  –  Submăsura  5.1 Sprijin  pentru  investi ii  în  ac iuni  preventive  menite  să  reducăț ț
consecin ele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse i evenimentelor catastrofale, ț ș
       
             Scopul acestui proiect este să suplinească nevoile semnalate în diferite situa ii care necesităț
interven ii  de  ordin  public.  Astfel,  se  va  deservi  popula ia  comunei  Tăuteu  prin  cre terea  capacită iiț ț ș ț
opera ionale de prevenire a apari iei epizootiilor i combaterea acestora, inclusiv prin diminuarea timpuluiț ț ș
de  reac ie  din  partea  autorită ilor,  respectiv  prin  prevenirea  reducerii  efectelor  dezastrelor  naturale,ț ț
evenimentelor adverse i evenimentelor catastrofale asupra poten ialului de produc ie agricolă. ș ț ț
             Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei,
în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în condiţiile legii.
             Contribu ia financiară nerambursabilă primită se va rambursa, dacă în termen de cinci ani de laț
efectuarea  plăţii  finale  către  beneficiar,  activele  corporale  i  necorporale  rezultate  din  implementareaș
proiectelui cofinan at prin FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:ț

a. încetarea sau delocalizarea unei activită i productive în afara zonei vizate de program;ț
b. o modificare a proprietăţii  asupra acestor  active  corporale i  necorporale care dă un avantajș

nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
c. o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar

determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia.
            Se vor suporta din bugetul local, atât a cheltuielile neeligibile, cât şi a cheltuielile eligibile, care
depăşesc valoarea maximă a fondurilor nerambursabile care pot fi alocate pentru realizarea Proiectului.
            Se vor lua măsurille necesare pentru func ionarea la parametrii proiecta i i în conformitate cuț ț ș
autoriza iile/avizele  eliberate  de  autorită ile  competente  (sanitar-veterinară,  sănătate  publică  i  mediu),ț ț ș
precum i între inerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tran ă de plată.ș ț ș



             Unitatea administrativ-teritorială comuna Tăuteu se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.
               De asemenea, se va asigura accesul gratuit la investiţia realizată prin proiect a întregii comunită iț
din spa iul rural deservit de aceasta, în conformitate cu avizele/autoriza iile eliberate de autorită ile sanitar-ț ț ț
veterinară, sănătate publică i mediu pentru această investi ie.ș ț
                Numărul de locuitori deserviţi de Proiect este de 4063 locuitori, reprezentând numărul total al
locuitorilor comunei Tăuteu în care se va implementa Proiectul.
               Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiţii intitulat ”ACHIZI IONARE INSTALA IEȚ Ț
DE DEZINFEC IE I DEZINSEC IE PENTRU COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”, sunt celeȚ Ș Ț Ț
prevazute în documenta ia tehnico-economică.  ț
    
             În contextual celor expuse mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre ”ACHIZI IONAREȚ
INSTALA IE  DE  DEZINFEC IE  I  DEZINSEC IE  PENTRU  COMUNA TĂUTEU,  JUDE ULȚ Ț Ș Ț Ț
BIHOR”  este legal i poate fi supus dezbaterii în edin a publică din data de 21 iunie 2019.ș ș ț

Întocmit, 
Ec. CURTEAN FLORINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1787 din 20.06.2019

RAPORT DE AVIZARE 
La

Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 
„ACHIZI IONARE INSTALA IE DE DEZINFEC IE I DEZINSEC IE Ț Ț Ț Ș Ț

PENTRU COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

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

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

activită i social-culturale, culteț
            Vâzând Expunerea de motive nr. 1605/03.06.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 1606/03.06.2019 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de
specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea  privind  aprobarea  implementării
proiectului  ”ACHIZI IONARE  INSTALA IE  DE  DEZINFEC IE  I  DEZINSEC IE  PENTRUȚ Ț Ț Ș Ț
COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”,Ț
             Comisiile de specialitate, cu _____ voturi ”pentru”, _____ voturi ”împotrivă” şi _____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de  hotărâre privind aprobarea  implementării  proiectului  ”ACHIZI IONAREȚ
INSTALA IE DE DEZINFEC IE I DEZINSEC IE PENTRU COMUNA TĂUTEU, JUDE ULȚ Ț Ș Ț Ț
BIHOR”şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de
21 iunie 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
Comisia de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1787/1 din 20.06.2019

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
încheiat astăzi 20.06.2019

             Ordinea de zi: 
2. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  implementării  proiectului  ”ACHIZI IONAREȚ

INSTALA IE  DE  DEZINFEC IE  I  DEZINSEC IE  PENTRU  COMUNA  TĂUTEU,Ț Ț Ș Ț
JUDE UL BIHOR”.Ț

             PROBLEME:
             Membrii celor trei Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu au
dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe odinea 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. 61
Din 21 iunie 2019

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare 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 Expunerea de motive nr. 1601/03.06.2019 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 21 mai 2019, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 21 mai 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 21 mai 2019, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1458 din 21 mai 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

       Vincze Lehel-Iuliu                      Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1601 din 03.06.2019

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

data de 21 mai 2019 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 1601/03.06.2019 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 21 mai 2019, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 21 mai 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 21 mai 2019, în forma în care a fost prezentat.
           Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1458 din 21 mai 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”, fiindț
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. 1601 din 03.06.2019

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

al Comunei Tăuteu din data de 21 mai 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, înș ț
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 care i-ș ț ș ș
a exercitat votul fiecare consilier local au fost consemnate în Procesul-verbal de edin ă înregistrat subș ț
numărul 1458/21.05.2019, fiind semnat de pre edintele de edin ă i de secretarul unită ii administrativ-ș ș ț ș ț
teritoriale, care i-au asumat, prin semnătură, responsabilitatea veridicită ii celor consemnate,ș ț
               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 21 mai 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 comunei Tăuteu din dataș ș ț
de 21 iunie 2019.

Ini iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN


