
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 62
Din 18 iulie 2019

Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară, convocată de îndată, 
a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 18 iulie 2019

Consiliul  Local  al  Comunei  Tăuteu,  judeţul  Bihor, întrunit  în  edin ă extraordinară,  deș ț
îndată,

Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 76 din 18 iulie 2019 prin care primarul comunei Tăuteu
propune Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din ziua de 18
iulie 2019, orele 14.00 i Referatul de aprobare nr. 2098/18.07.2019 întocmit de secretarul general alș
comunei Tăuteu, jude ul Bihorț
           Ţinând cont de prevederile art. 135 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privindț ț
Codul  administrativ,  referitoare  la  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţelor  de  către  consiliul  local,  la
propunerea celui care, în condiţiile art. 133, a cerut întrunirea consiliului local,
           În temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. b i alin. 4, coroborate cu cele ale art. 196 alin. 1 lit. aș
din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,ț ț

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă Ordinea de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din
data de 18 iulie 2019, orele 14.00, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garan ie din parteaț
Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul “Înfiinţare After School în
localitatea Bogei, comuna Tăuteu”.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

2. Proiect de hotărâre aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului
de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul “Modernizare Cămin Cultural în
localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

           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 iș ș ț ț ș ș
pe site-ul www.comunatauteu.ro   de către secretarul general al 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 GENERAL

         Vincze Lehel-Iuliu                       Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
SECRETAR GENERAL
Nr. 3 din 18.07.2019
Anexă la convocatorul nr. 2100/18.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară, convocată de îndată, 

a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 18 iulie 2019

Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 76 din 18 iulie 2019 prin care primarul comunei Tăuteu
propune Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din ziua de 18
iulie 2019, orele 14.00 i Referatul de aprobare nr. 2098/18.07.2019 întocmit de secretarul general alș
comunei Tăuteu, jude ul Bihorț
           Ţinând cont de prevederile art. 135 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privindț ț
Codul  administrativ,  referitoare  la  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţelor  de  către  consiliul  local,  la
propunerea celui care, în condiţiile art. 133, a cerut întrunirea consiliului local,
           În temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. b i alin. 4, coroborate cu cele ale art. 196 alin. 1 lit. aș
din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,ț ț
            Primarul comunei Tăuteu, jude ul Bihor, ini iază următorulț ț

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Ordinea de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din
data de 18 iulie 2019, orele 14.00, după cum urmează:

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garan ie din parteaț
Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul “Înfiinţare After School în
localitatea Bogei, comuna Tăuteu”:
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 2089/17.07.2019, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport de specialitate nr. 2095/18.07.2019, întocmit de Compartimentul Financiar Contabil

4. Proiect de hotărâre aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului
de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul “Modernizare Cămin Cultural în
localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”:
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 2090/17.07.2019, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport de specialitate nr. 2096/18.07.2019, întocmit de Compartimentul Financiar Contabil
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 iș ș ț ț ș ș
pe site-ul www.comunatauteu.ro   de către secretarul comunei.

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

              INIŢIATOR                                                                                              Întocmit
                 PRIMAR                                                                               SECRETAR GENERAL
      Vincze Nandor-Ştefan                                                                           Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
SECRETAR GENERAL
Nr. 2098 din 18.07.2019

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinară,

convocată de îndată, a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 18 iulie 2019

             Ţinând cont de prevederile art. 135 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privindț ț
Codul  administrativ,  referitoare  la  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţelor  de  către  consiliul  local,  la
propunerea celui care, în condiţiile art. 133, a cerut întrunirea consiliului local,
                 Având în vedere că Unitatea administrativ-teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de beneficiar
în cadrul:

- Contractului  de  finanţare  nr.  C  0720EN00031560500568  /  01.11.2016,  având  ca  obiect
finan area proiectului “Înfiinţare After School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu”,  în cadrulț
Programului Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

- Contractului  de  finanţare  nr.  C  0760CN00031560500100  /  01.11.2016,  având  ca  obiect
finan area proiectului ”Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”,  înț
cadrul Programului Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

           Analizând  urgen a adresei trimise de către Agen ia pentru Finan area Investi iilor Ruraleț ț ț ț
trimisă în data de 16 iulie 2019 i înregistrată la institu ia noastră sub nr. 2073/11.01.2019ș ț , cu privire
la solicitarea de informa ii suplimentare pentru proiectele “Înfiinţare After School în localitatea Bogei,ț
comuna Tăuteu” i ”Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec”,  din care rezultă necesitateaș
modificării contractelor de finan are i comunicarea documentelor în termen de 7 ( apte) zile lucrătoare,ț ș ș

               Având în vedere urgen a adoptării acestor proiecte de hotărâreț  cu privire la acest aspecte,

               Considerăm legală şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de
zi pentru edin a extraordinară, de îndată, din data de 18 iulie 2019ș ț , în conformitate cu prevederilor
art. 133 alin. 1 lit. 1 coroborate cu cele ale art. 134 alin. 4 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.ț ț
57/2019 privind Codul administrativ i îl propunem spre adoptare în edin a extraordinară, convocată deș ș ț
îndată, a Consiliului Local al comunei Tăuteu din data de 18 iulie 2019.

SECRETAR GENERAL
SILAGHI ADELA MARIA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 63
Din 18 iulie 2019

Privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garan ie din partea ț
Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul 

“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu”

Consiliul  Local  al  Comunei  Tăuteu,  judeţul  Bihor, întrunit  în  şedinţă  extraordinară,  de
îndată, 

Având  în  vedere  Referatul  de  aprobare  înregistrat  sub  numărul  2089/17.07.2019  întocmit  de
Primarul comunei Tăuteu şi Raportul de specialiate cu numărul de înregistrare 2095/18.07.2019 întocmit
de Compartimentul 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  cadrului
Consiliului Local al comunei Tăuteu,

Având în vedere prevederile Programului FEADR i prevederile  Contractului de finan are nr.      ș ț C
0720EN00031560500568 / 01.11.2016, privind lucrarea  “Înfiinţare After School în localitatea Bogei,
comuna Tăuteu”,     
            inând cont de prevederile art. 129 alin. 2 lit. b i alin. 7 lit. aȚ ș  din Ordonan a de urgen ă aț ț
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum i ale art. 41 alin. 1-2 i ale art. 44 din Legeaș ș
nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare,ț ș
            În temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. a i ale art. 139 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. a,ș
coroborate cu cele ale art. 198 alin. 1  i alin. 3 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privindș ț ț
Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

            Art. 1 Se aprobă solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garan ie nr.ț  IG173300264 / 22.06.2017
până la data de 16.11.2020 de la Fondul de Garantare a Creditului Rural în favoarea AFIR, pentru valoarea
de 898.708,88 lei destinată acoperirii în propor ie de 100% a sumei de ț 898.708,88 lei, solicitată ca avans,
conform  Contractului  de  finan are  nerambursabilă  încheiat  cu  Agen ia  pentru  Finan area  Investi iilorț ț ț ț
Rurale,  nr.  C  0720EN00031560500568  /  01.11.2016,  destinat  realizării  investi iei  ț “Înfiinţare  After
School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu”.
          Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin ează Primarul comuneiț
Tăuteu i Compartimentul Financiar Contabil.ș
          Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cuno tin a publică iș ț ș  se comunică,
prin grija secretarului general al comunei Tăuteu, cu:

- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihorț ț
- Agen ia pentru Finan area Investi iilor Ruraleț ț ț
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartimentul Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro   

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

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ    
                 CONSILIER LOCAL                                          SECRETAR GENERAL
                     Vincze Lehel-Iuliu                                              Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1 din 17.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garan ie din partea ț

Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul 
“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu”

Având  în  vedere  Referatul  de  aprobare  înregistrat  sub  numărul  2089/17.07.2019  întocmit  de
Primarul comunei Tăuteu, 

Având în vedere prevederile Programului FEADR i prevederile  Contractului de finan are nr.      ș ț C
0720EN00031560500568 / 01.11.2016, privind lucrarea  “Înfiinţare After School în localitatea Bogei,
comuna Tăuteu”,     
            inând cont de prevederile art. 129 alin. 2 lit. b i alin. 7 lit. aȚ ș  din Ordonan a de urgen ă aț ț
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum i ale art. 41 alin. 1-2 i ale art. 44 din Legeaș ș
nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare,ț ș
            În temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. a i ale art. 139 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. a,ș
coroborate cu cele ale art. 198 alin. 1  i alin. 3 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privindș ț ț
Codul administrativ,

            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 solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garan ie nr.ț  IG173300264 / 22.06.2017
până la data de 16.11.2020 de la Fondul de Garantare a Creditului Rural în favoarea AFIR, pentru valoarea
de 898.708,88 lei destinată acoperirii în propor ie de 100% a sumei de ț 898.708,88 lei, solicitată ca avans,
conform  Contractului  de  finan are  nerambursabilă  încheiat  cu  Agen ia  pentru  Finan area  Investi iilorț ț ț ț
Rurale,  nr.  C  0720EN00031560500568  /  01.11.2016,  destinat  realizării  investi iei  ț “Înfiinţare  After
School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu”.
          Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin ează Primarul comuneiț
Tăuteu i Compartimentul Financiar Contabil.ș
          Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cuno tin a publică iș ț ș  se comunică,
prin grija secretarului general al comunei Tăuteu, cu:

- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihorț ț
- Agen ia pentru Finan area Investi iilor Ruraleț ț ț
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartimentul Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro   

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 2089 din 17.07.2019

REFERAT   DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii 

de garan ie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul ț
“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu”

              Unitatea administrativ teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de beneficiar al Contractului de
finanţare  nr.  C  0720EN00031560500568  /  01.11.2016,  privind  lucrarea  “Înfiinţare  After  School  în
localitatea Bogei, comuna Tăuteu”,  în cadrul Programului Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR).
               Valoarea de investi ie i solicitarea Scrisorii de garan ie din partea Fondului de Garantare aț ș ț
Creditului  Rural  –  IFN S.A.  pentru  obiectivul  “Înfiinţare  After  School  în  localitatea  Bogei,  Comuna
Tăuteu au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 54 din 14 iunie 2017.
               Astfel, analizând adresa Agen iei pentru Finan area Investi iilor Rurale trimisă în data de 16 iulieț ț ț
2019 i înregistrată la institu ia noastră sub nr. 2073/11.01.2019, cu privire la solicitarea de informa iiș ț ț
suplimentare  pentru  proiectul  “Înfiinţare  After  School  în  localitatea  Bogei,  comuna Tăuteu”,  din care
rezultă necesitatea modificării contractului de finan are,ț
               inând cont de faptul că termenul de răspuns este de 7 ( apte) zile lucrătoare de la data primiriiȚ ș
adresei,  ceea  ce  necesită  urgen a  adoptării  Proiectului  de  hotărâreț  privind  aprobarea  solicitării  de
prelungire a scrisorii de garan ie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentruț
obiectivul “Înfiinţare After School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu”,
               În conformitate cu prevederile art. 136 ain. 10 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.ț ț
57/2019  privind  Codul  administrativ,  solicit  Compartimentului  Financiar  Contabil întocmirea,  în
procedură de urgen ă, a Raportului de specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării deț
prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru
obiectivul “Înfiinţare After School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu”.

               În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederile
Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ț ț  privind Codul administrativ şi supun spre adoptare
Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 18
iulie 2019. 

Ini iator, ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 2089/1 din 17.07.2019

AM PRIMIT UN EXEMPLAR

____________________
                                                                                                                                    (Semnătura)

                                          CĂTRE 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

                   În baza prevederilor art. 136 alin. 3 li. a, alin. 4, alin. 5 i alin. 10 din Ordonan a de urgen ă aș ț ț

Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  vă  înaintăm  Proiectul  de  hotărâre  privind

aprobarea  solicitării  de  prelungire  a  Scrisorii  de  garan ie  din  partea  Fondului  de  Garantare  aț

Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul “Înfiinţare After School în localitatea Bogei, comuna

Tăuteu”, înso it de Referatul de aprobare al primarului nr. 2089/17.07.219, cu solicitarea de a întocmi, înț

procedură de urgen ă, a ț RAPORTUL DE SPECIALITATE aferent proiectului de hotărâre.

                   Men ionăm că proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii în edin a extraordinară, convocatăț ș ț

de îndată, pe data de 18 iulie 2019, ora 14.00.

                  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL

      Vincze Nandor- tefan                                                                       Silaghi Adela MariaȘ



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2095 din 18.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de aprobare a solicitării de prelungire a Scrisorii de garan ie ț
din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul 

“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu”

             Având în vedere că unitatea administrativ-teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de beneficiar al
Contractului  de  finanţare  nr.  C  0720EN00031560500568  /  01.11.2016 încheiat  cu  Agen ia  pentruț
Finan area Investi iilor Rurale (AFIR), în vederea finanţării  obiectivului de investiţii  ț ț “Înfiinţare After
School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu”,  în cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), Submăsura 7.2,
             Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de
garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul “Înfiinţare After
School  în  localitatea  Bogei,  comuna  Tăuteu”  înaintat  de  către  primarul  comunei  Tăuteu,  precum  iș
Referatul de aprobare afferent proiectului de hotărâre,
                Analizând urgenţa adresei Agen iei pentru Finan area Investi iilor Rurale trimisă în data de 16ț ț ț
iulie  2019 i  înregistrată  la  institu ia  noastră  sub nr. 2073/11.01.2019,  cu  privire  la  solicitarea  deș ț
informa ii  suplimentare  pentru  proiectul  “Înfiinţare  After  School  în  localitatea  Bogei,  comunaț
Tăuteu”,  din  care  rezultă  necesitatea  modificării  Contractului  de  finan are  Cț
0720EN00031560500568 / 01.11.2016,
            În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b i alin. 10 din Ordonan a de urgen ă aș ț ț

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem aprobarea  solicitării de prelungire a
Scrisorii  de  Garan ie  nr. IG173300264 /  22.06.2017 până la  data  de  16.11.2020ț  de  la  Fondul  de
Garantare a Creditului Rural în favoarea AFIR, pentru valoarea de 898.708,88 lei destinată acoperirii în
propor ie  de 100% a sumei  de  ț 898.708,88 lei,  solicitată  ca avans,  conform Contractului  de finan areț
nerambursabilă  încheiat  cu  Agen ia  pentru  Finan area  Investi iilor  Rurale,  nr.  ț ț ț C
0720EN00031560500568  /  01.11.2016,  destinat  realizării  investi iei  ț “Înfiinţare  After  School  în
localitatea Bogei, comuna Tăuteu”.
             În temeiul celor expuse mai sus, considerăm că  Proiectul de hotărâre privind aprobarea
solicitării de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural –
IFN SA pentru obiectivul “Înfiinţare After School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu” este legal iș
temeinic,  i poate fi înaintat i suspus dezbaterii în edin a extraordinară, convocată de îndată, pe dataș ș ș ț
de 18 iulie 2019, ora 14.00, conform competen elor stabilite de lege. ț

ef Serviciu Financiar ContabilȘ
CURTEAN FLORINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 2103 din 18.07.2019

RAPORT DE AVIZARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de 
garan ie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul ț

“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu”

            ,
            Vâzând Referatul de aprobare nr.  2089/17.07.2019 al Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr.  2095/18.07.2019  întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu  Financiar
Contabil  în cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând propunerea cu
privire la  aprobarea     solicitării de prelungire a Scrisorii de garan ie din partea Fondului de Garantare aț
Creditului  Rural  –  IFN  SA pentru  obiectivul  “Înfiinţare  After  School  în  localitatea  Bogei,  comuna
Tăuteu”,
             În conformitate cu prevederile art. 125 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ț ț
privind Codul administrativ,
             Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului
şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism,  cu  ____ voturi  ”pentru”,  ____ voturi  ”împotrivă”  şi  ____
”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garan ie din parteaț
Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul “Înfiinţare After School în
localitatea Bogei, comuna Tăuteu” şi îl propune spre dezbatere în şedinţa extraordinară, convocată de
îndată, a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 18 iulie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan



JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 2103/1 din 18.07.2019

PROCES-VERBAL

Al Comisiei de specialitate nr. 1, încheiat astăzi: 18.07.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garan ie dinț
partea  Fondului  de Garantare a Creditului  Rural  –  IFN SA pentru obiectivul  “Înfiinţare After
School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu”.

             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. 64
Din 18 iulie 2019

Privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garan ie din partea ț
Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul 
“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”

Consiliul  Local  al  Comunei  Tăuteu,  judeţul  Bihor, întrunit  în  şedinţă  extraordinară,  de
îndată, 

Având  în  vedere  Referatul  de  aprobare  înregistrat  sub  numărul  2090/17.07.2019  întocmit  de
Primarul comunei Tăuteu şi Raportul de specialitate cu numărul de înregistrare 2096/18.017.2019 întocmit
de compartimentul 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  cadrului
Consiliului Local al comunei Tăuteu,

Având în vedere prevederile Programului FEADR i prevederile  Contractului de finan are nr.      ș ț C
0760CN00031560500100 / 01.11.2016, privind lucrarea  “Modernizare Cămin Cultural în localitatea
Ciutelec, comuna Tăuteu”,     
            inând cont de prevederile art. 129 alin. 2 lit. b i alin. 7 lit. a din Ordonan a de urgen ă aȚ ș ț ț
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum i ale art. 41 alin. 1-2 i ale art. 44 din Legeaș ș
nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare,ț ș
            În temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. a i ale art. 139 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. a,ș
coroborate cu cele ale art. 198 alin. 1  i alin. 3 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privindș ț ț
Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

            Art. 1 Se aprobă solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garan ie IG173300265 / 22.06.2017ț
până la data de 16.11.2020 de la Fondul de Garantare a Creditului Rural în favoarea AFIR, pentru valoarea
de 468.324,48  lei destinată acoperirii în propor ie de 100% a sumei de ț 468.324,48 lei, solicitată ca avans,
conform  Contractului  de  finan are  nerambursabilă  încheiat  cu  Agen ia  pentru  Finan area  Investi iilorț ț ț ț
Rurale, nr.  C 0760CN00031560500100 / 01.11.2016, destinat realizării investi iei                      ț “
Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”.
          Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin ează Primarul comuneiț
Tăuteu i Compartimentul Financiar Contabil.ș
          Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cuno tin a publică iș ț ș  se comunică,
prin grija secretarului general al comunei Tăuteu, cu:

- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihorț ț
- Agen ia pentru Finan area Investi iilor Ruraleț ț ț
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartimentul Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro   

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

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ    
                 CONSILIER LOCAL                                          SECRETAR GENERAL
                     Vincze Lehel-Iuliu                                              Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
PRIMAR
Nr. 2 din 17.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garan ie din partea ț

Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul 
“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”

 Având  în  vedere  Referatul  de  aprobare  înregistrat  sub  numărul  2089/17.07.2019  întocmit  de
Primarul comunei Tăuteu, 
             Având în vedere prevederile Programului FEADR i prevederile  Contractului de finan are nr.ș ț
C 0760CN00031560500100 / 01.11.2016, privind lucrarea “Modernizare Cămin Cultural în localitatea
Ciutelec, comuna Tăuteu”,     
            inând cont de prevederile art. 129 alin. 2 lit. b i alin. 7 lit. aȚ ș  din Ordonan a de urgen ă aț ț
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum i ale art. 41 alin. 1-2 i ale art. 44 din Legeaș ș
nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare,ț ș
            În temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. a i ale art. 139 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. a,ș
coroborate cu cele ale art. 198 alin. 1  i alin. 3 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privindș ț ț
Codul administrativ, 
            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 solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garan ie IG173300265 / 22.06.2017ț
până la data de 16.11.2020 de la Fondul de Garantare a Creditului Rural în favoarea AFIR, pentru valoarea
de 468.324,48  lei destinată acoperirii în propor ie de 100% a sumei de ț 468.324,48 lei, solicitată ca avans,
conform  Contractului  de  finan are  nerambursabilă  încheiat  cu  Agen ia  pentru  Finan area  Investi iilorț ț ț ț
Rurale, nr. C 0760CN00031560500100 / 01.11.2016, destinat realizării investi iei ț “ Modernizare Cămin
Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”.
          Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin ează Primarul comuneiț
Tăuteu i Compartimentul Financiar Contabil.ș
          Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cuno tin a publică iș ț ș  se comunică,
prin grija secretarului general al comunei Tăuteu, cu:

- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihorț ț
- Agen ia pentru Finan area Investi iilor Ruraleț ț ț
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartimentul Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro   

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 2090 din 17.07.2019

REFERAT   DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii 

de garan ie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul ț
”Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”

              Unitatea administrativ teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de beneficiar al Contractului de
finanţare nr. C 0760CN00031560500100 / 01.11.2016, privind lucrarea ”Modernizare Cămin Cultural în
localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”,  în cadrul Programului Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR).
               Valoarea de investi ie i solicitarea Scrisorii de garan ie din partea Fondului de Garantare aț ș ț
Creditului  Rural  –  IFN  S.A.  pentru  obiectivul  “Modernizare  Cămin  Cultural  în  localitatea  Ciutelec,
comuna Tăuteu” au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 55 din 14 iunie
2017.
               Astfel, analizând adresa Agen iei pentru Finan area Investi iilor Rurale trimisă în data de 16 iulieț ț ț
2019 i înregistrată la institu ia noastră sub nr. 2073/11.01.2019, cu privire la solicitarea de informa iiș ț ț
suplimentare  pentru  proiectul  “Înfiinţare  After  School  în  localitatea  Bogei,  comuna Tăuteu”,  din care
rezultă necesitatea modificării contractului de finan are,ț
               inând cont de faptul că termenul de răspuns este de 7 ( apte) zile lucrătoare de la data primiriiȚ ș
adresei,  ceea  ce  necesită  urgen a  adoptării  Proiectului  de  hotărâreț  privind  aprobarea  solicitării  de
prelungire a scrisorii de garan ie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentruț
obiectivul “Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”,
               În conformitate cu prevederile art. 136 ain. 10 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.ț ț
57/2019  privind  Codul  administrativ,  solicit  Compartimentului  Financiar  Contabil întocmirea,  în
procedură de urgen ă, a Raportului de specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării deț
prelungire a Scrisorii de garan ie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentruț
obiectivul “Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”.

               În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederile
Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ț ț  privind Codul administrativ şi supun spre adoptare
Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 18
iulie 2019. 

Ini iator, ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 2090/1 din 17.07.2019

AM PRIMIT UN EXEMPLAR

____________________
                                                                                                                                    (Semnătura)

                                          CĂTRE 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

                   În baza prevederilor art. 136 alin. 3 li. a, alin. 4, alin. 5 i alin. 10 din Ordonan a de urgen ă aș ț ț

Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  vă  înaintăm  Proiectul  de  hotărâre  privind

aprobarea  solicitării  de  prelungire  a  Scrisorii  de  garan ie  din  partea  Fondului  de  Garantare  aț

Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul “Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec,

comuna Tăuteu”, înso it de Referatul de aprobare al primarului nr. 2089/17.07.2019, cu solicitarea de aț

întocmi, în procedură de urgen ă, a RAPORTUL DE SPECIALITATEț  aferent proiectului de hotărâre.

                   Men ionăm că proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii în edin a extraordinară, convocatăț ș ț

de îndată, pe data de 18 iulie 2019, ora 14.00.

                  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL

      Vincze Nandor- tefan                                                                       Silaghi Adela MariaȘ



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2096 din 18.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de aprobare a solicitării de prelungire a Scrisorii de garan ie ț
din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul 

“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”

             Având în vedere că unitatea administrativ-teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de beneficiar al
Contractului  de  finanţare  nr.  C  0760CN00031560500100  /  01.11.2016 încheiat  cu  Agen ia  pentruț
Finan area  Investi iilor  Rurale  (AFIR),  în  vederea  finanţării  obiectivului  de  investiţii  ț ț “Modernizare
Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”,  în cadrul Fondului European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), Submăsura 7.6,
             Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de
garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul “Modernizare
Cămin  Cultural  în  localitatea  Ciutelec,  comuna  Tăuteu”  înaintat  de  către  primarul  comunei  Tăuteu,
precum i Referatul de aprobare afferent proiectului de hotărâre,ș
                Analizând urgenţa adresei Agen iei pentru Finan area Investi iilor Rurale trimisă în data de 16ț ț ț
iulie  2019 i  înregistrată  la  institu ia  noastră  sub nr. 2073/11.01.2019,  cu  privire  la  solicitarea  deș ț
informa ii suplimentare pentru proiectul “Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comunaț
Tăuteu”,  din  care  rezultă  necesitatea  modificării  Contractului  de  finan are  Cț
0760CN00031560500100 / 01.11.2016,
            În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b i alin. 10 din Ordonan a de urgen ă aș ț ț
Guvernului  nr. 57/2019 privind  Codul  administrativ, propunem aprobarea solicitării  de  prelungire a
Scrisorii  de  Garan ie  nr.  ț IG173300265  /  22.06.2017  până  la  data  de  16.11.2020 de  la  Fondul  de
Garantare a Creditului Rural în favoarea AFIR, pentru valoarea de 468.324,48  lei destinată acoperirii în
propor ie  de 100% a sumei  de  ț 468.324,48 lei,  solicitată  ca avans,  conform Contractului  de finan areț
nerambursabilă  încheiat  cu  Agen ia  pentru  Finan area  Investi iilor  Rurale,  nr.  ț ț ț C
0760CN00031560500100 / 01.11.2016, destinat realizării investi iei  ț “Modernizare Cămin Cultural în
localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”.
             În temeiul celor expuse mai sus, considerăm că  Proiectul de hotărâre privind aprobarea
solicitării de prelungire a scrisorii de garan ie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural –ț
IFN SA pentru obiectivul “Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu” este
legal i temeinic,  i poate fi înaintat i suspus dezbaterii în edin a extraordinară, convocată de îndată,ș ș ș ș ț
pe data de 18 iulie 2019, ora 14.00, conform competen elor stabilite de lege. ț

ef Serviciu Financiar ContabilȘ
CURTEAN FLORINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 2104 din 18.07.2019

RAPORT DE AVIZARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de 
garan ie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul ț

“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”

            Vâzând Referatul de aprobare nr.  2089/17.07.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr.  2095/18.07.2019  întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu  Financiar
Contabil  în cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând propunerea cu
privire la  aprobarea     solicitării de prelungire a Scrisorii de garan ie din partea Fondului de Garantare aț
Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul “Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna
Tăuteu”,
             În conformitate cu prevederile art. 125 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ț ț
privind Codul administrativ,
             Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului
şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism,  cu  ____ voturi  ”pentru”,  ____ voturi  ”împotrivă”  şi  ____
”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garan ie din parteaț
Fondului  de  Garantare  a  Creditului  Rural  –  IFN  SA pentru  obiectivul  “Modernizare  Cămin
Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu” şi îl propune spre dezbatere în şedinţa extraordinară,
convocată de îndată, a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 18 iulie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan



JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 2104/1 din 18.07.2019

PROCES-VERBAL

Al Comisiei de specialitate nr. 1,  încheiat astăzi: 18.07.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garan ie dinț
partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul “Modernizare Cămin
Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”.

             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
              
                   


