ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
H O T Ă R Â R E A NR. 8
Din 28 februarie 2018
Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 28 februarie 2018
Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. 27 din 19 februarie 2018 privind
convocarea şi Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, în data de 28
februarie 2018, propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum și Expunerea de motive nr.
261/02.02.2018 a Primarului comunei Tăuteu,
Luând la cunoştină Convocatorul nr. 384 din 19.02.2018 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,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din
data de 28 februarie 2018, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 31
ianuarie 2018.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu,
județul Bihor, pe anul 2018.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu,
județul Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
4. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației pentru lucrarea ”Reactualizare Plan
Urbanistic General al comunei Abrămuț și Regulament local de urbanism”.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului anual al primarului privind starea economică,
socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2017.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, județul Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna
Tăuteu, judeţul Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza
comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2018.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor
pentru domeniul public şi privat din comuna Tăuteu, județul Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de
iniţiativă locală (GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2018, în
vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018,
pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare la Asociația Comunelor din România –
Filiala Județeană Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
13. Diverse: soluționarea unor cereri ale cetățenilor și alte probleme curente.
Art. 2 Prezenta hotărâre se va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei Tăuteu și va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei comunei Tăuteu și
pe site-ul www.comunatauteu.ro de către secretarul comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 261 din 02.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 28 februarie 2018
Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. ____ din __.02.2018 privind convocarea
şi Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data de 31 ianuarie 2018,
propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum și Expunerea de motive nr. 261/02.02.2018 a Primarului
comunei Tăuteu,
Luând la cunoştină Convocatorul nr. _____ din __.02.2018 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 28 februarie 2018, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie
2018.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu,
județul Bihor, pe anul 2018.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu,
județul Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
4. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației pentru lucrarea ”Reactualizare Plan Urbanistic
General al comunei Abramuț și Regulament local de urbanism”.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului anual al primarului privind starea economică,
socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2017.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
al comunei Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, județul Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna
Tăuteu, judeţul Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza
comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2018.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor
pentru domeniul public şi privat din comuna Tăuteu, județul Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de
iniţiativă locală (GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2018, în
vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018,
pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare la Asociația Comunelor din România –
Filiala Județeană Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
13. Diverse: soluționarea unor cereri ale cetățenilor și alte probleme curente.
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei Tăuteu și va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei comunei
Tăuteu și pe site-ul www.comunatauteu.ro de către secretarul comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu ___ voturi ”pentru”, ___ voturi ”împotrivă”, ___ ”abțineri”,
fiind prezenți ___ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
PRIMAR
Nr. 261 din 02.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2018

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 inițiate de primarul comunei Tăuteu și propunerea de a fi dezbătute
în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28 februarie 2018,
Considerăm legală şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii
de zi pentru ședința ordinară din data de 28 februarie 2018 , în conformitate cu prevederilor art. 35 şi
art. 41 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare și îl propunem spre dezbatere în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteu din
data de 28 februarie 2018.

Inițiator,
Primar
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
H O T Ă R Â R E A NR. 9
Din 28 februarie 2018
Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 31 ianuarie 2018
Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 262/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al
comunei Tăuteu din data de 31 ianuarie 2018,
Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 31 ianuarie 2018, 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,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 31 ianuarie 2018, în forma în care a fost prezentat.
Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 246 din 31 ianuarie 2018 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”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 262 din 02.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 31 ianuarie 2018
Având în vedere Expunerea de motive nr. 262/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al
comunei Tăuteu din data de 31 ianuarie 2018,
Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 31 ianuarie 2018, 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 31 ianuarie 2018, în forma în care a fost prezentat.
Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 246 din 31 ianuarie 2018 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”, ...... ”abțineri”, fiind
prezenți ....... consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

JUDEŢUL BIHOR
COMUN TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 262 din 02.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu din data de 31 ianuarie 2018

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 ședințe,
secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare, iar consilierii locali au dreptul ca,
în cadrul ședinței, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor
exprimate în ședința anterioară,
Având în vedere că dezbaterile din ședința ordinară a consiliului local, precum și modul în care
și-a exercitat votul fiecare consilier local au fost consemnate în Procesul-verbal de ședință înregistrat
sub numărul 246/31.02.2018, fiind semnat de președintele de ședință și de secretarul unității
administrativ-teritoriale, care și-au asumat, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor
consemnate,
Și, întrucât sunt/nu sunt obiecțiuni din partea consilierilor cu privire la cele consemnate în
cuprinsul procesului-verbal de ședință,
Considerăm legală şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
Procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 31 ianuarie 2018 , în conformitate cu prevederilor
art. 42, alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare și îl propunem spre dezbatere în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei
Tăuteu din data de 28 februarie 2018.
Inițiator,
Primar
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
H O T Ă R Â R E A NR. 10
Din 28 februarie 2018
Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
al comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2018
Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Analizând Expunerea de motive nr. 5/03.01.2018 a primarului comunei Tăuteu și Raportul de specialiate
cu nr. 263/02.02.2018 al Compartimentului Financiar Contabil şi, din care rezultă necesitatea aprobării
bugetului local al comunei Tăuteu pe anul 2018,
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
Având în vedere prevederile din Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale
art. 1, alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 2 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al comunei Tăuteu, detaliat
pe secţiunea Funcţionare şi secţiunea Dezvoltare, după cum urmează:
I. SECŢIUNEA FUNCŢIONARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma totală de 4042,26 mii lei, după cum urmează:
- Cod 03.02.18 – Impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial
personal: 11,80 mii lei.
- Cod 04.02.01 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit: 348, 00 mii lei.
- Cod 04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale: 929,00 mii lei.
- Cod 07.02.01 – Impozite şi taxe pe clădiri: 90,00 mii lei.
- Cod 07.02.02 – Impozit şi taxe pe teren: 404,00 mii lei.
- Cod 11.02.02 – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor: 737,00 mii lei.
- Cod 11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale: 1232,00 mii lei.
- Cod 16.02.02 – Impozit pe mijloace de transport: 224,00 mii lei.
- Cod 18.02. – Alte impozite şi taxe fiscale: 1,00 mii lei.
- Cod 30.02 – Venituri din proprietate, concesiuni şi închirieri: 160,00 mii lei.
- Cod 34.02 – Venituri din taxe administrative, eliberări permise: 1,00 mii lei
- Cod 35.02 – Amenzi, penalităţi şi confiscări: 488,80 mii lei
- Cod 37.02.03 – Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare: minus 648,50 mii lei
- Cod 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat: 32,16 mii lei
PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma totală de 4042,26 mii lei,
urmează:

după cum

Cap. 51.02 – Autorităţi executive – suma totală de 1960,85 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 1346,25 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 527,20 mii lei
- Titlul 59 – ”Asociații și fundații”: 80,50 mii lei
- Titlul 85 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”: minus 3,90 mii
lei
Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale – suma totală de 3,00 mii lei, din care:
- Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale: 3,00 mii lei
Cap. 65.02 – Învăţământ – suma totală de 338,00 mii lei, din care:
- Titlul 20 “Bunuri şi servicii”: 265,00 mii lei
- Titlul 57 ”Asistență socială”: 73,00 mii lei
Cap. 66.02 – Sănătate – suma totală de 32,61 mii lei, din care:
- Titlul 10 “Cheltuieli de personal”: 32,61 mii lei
Cap. 67.02 – Cultură – suma totală de 219,63 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 39,63 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 180,00 mii lei
Cap. 68.02 – Asistenţă socială – suma totală de 519,00 mii lei, din care:
- Titlul 57 – “Ajutoare sociale”: 519,00 mii lei
Cap. 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – suma totală de suma de 370,00 mii lei, din
care:
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 370,00 mii lei
Cap. 84.02 – Transporturi – suma totală de 602,17 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 76,17 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 526,00 mii lei
II. SECŢIUNEA DEZVOLTARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma de 782,37 mii lei, din care:
- Cod 37.02.04 – Vărsăminte din Secţiunea “Funcţionare”: 648,50 mii lei
- Cod 43.02.31 – Sume alocate din bugetul AFIR pentru sus ținerea proiectelor din PNDR
2014-2020: 39,84 mii lei
- Cod 48.02.04 – Programe din FEADR: 94,03 mii lei
PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de 2090,51 mii lei, astfel:
- Cap. 65.02 – Învățământ – suma totală de 898,69 mii lei, din care:
Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Înființare After School în
localitatea Bogei, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 898,69 lei
- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de 468,32 mii lei, din care:
Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Modernizare Cămin
Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 468,32 lei
- Cap. 74.02 – Protecția mediului – suma totală de 355,00 mii lei, din care:
Cod 71.01.30 – Alte active fixe (inclusive reparații capitale) – cheltuieli proiectare, avize,
consultanță pentru înființarea sistemului de canalizare: 355,00 mii lei
- Cap. 84.02 – Transporturi – cheltuieli de capital: suma totală de 368,50 mii lei, din care:
Cod 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – achiziție buldoexcavator: 95,00 mii
lei

Cod 71.01.30 – Alte active fixe (inclusive reparații capitale) – cheltuieli proiectare, avize,
consultanță pentru construire poduri: 273,50 mii lei
Art. 2 Excedentul anului 2017 și al anilor anteriori, în sumă de 1308,14 mii lei se va vira la
partea de Venituri la Cod 40.14 – Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finan țarea
cheltuielilor secțiunii de ”Dezvoltare”, urmând a se folosi în cursul anului 2018 pentru finan țarea
următoarelor obiective de investiții:
- Cap. 65.02 – Învățământ – suma totală de 814,18 mii lei, din care:
Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Înființare After School în
localitatea Bogei, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 814,18 lei
- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de 418,96 mii lei, din care:
Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Modernizare Cămin
Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 418,96 lei
- Cap. 84.02 – Transporturi – cheltuieli de capital: suma de 75,00 mii lei – pentru cheltuieli
proiectare poduri în localitățile Tăuteu și Poiana.
Art. 3 Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2018 detaliat
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art. 4 Se aprobă formularele de fundamentare a finanţării programelor de investiţii, conform
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art. 5 Primarul comunei Tăuteu, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în
care Compartimentul Finanicar Contabil va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 5/03.01.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
al comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2018
Analizând Expunerea de motive nr. 5/03.01.2018 a primarului comunei Tăuteu și Raportul de
specialiate cu nr. ______________ al Compartimentului Financiar Contabil, din care rezultă necesitatea
aprobării bugetului local al comunei Tăuteu pe anul 2018,
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
Având în vedere prevederile din Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art.
1, alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 2 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:
P R O I E C T D E H O TĂ R Â R E
Art. 1. Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al comunei Tăuteu, detaliat
pe secţiunea Funcţionare şi secţiunea Dezvoltare, după cum urmează:
I. SECŢIUNEA FUNCŢIONARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma totală de 4042,26 mii lei, după cum urmează:
- Cod 03.02.18 – Impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial
personal: 11,80 mii lei.
- Cod 04.02.01 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit: 348, 00 mii lei.
- Cod 04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale: 929,00 mii lei.
- Cod 07.02.01 – Impozite şi taxe pe clădiri: 90,00 mii lei.
- Cod 07.02.02 – Impozit şi taxe pe teren: 404,00 mii lei.
- Cod 11.02.02 – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor: 737,00 mii lei.
- Cod 11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale: 1232,00 mii lei.
- Cod 16.02.02 – Impozit pe mijloace de transport: 224,00 mii lei.
- Cod 18.02. – Alte impozite şi taxe fiscale: 1,00 mii lei.
- Cod 30.02 – Venituri din proprietate, concesiuni şi închirieri: 160,00 mii lei.
- Cod 34.02 – Venituri din taxe administrative, eliberări permise: 1,00 mii lei
- Cod 35.02 – Amenzi, penalităţi şi confiscări: 488,80 mii lei
- Cod 37.02.03 – Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare: minus 648,50 mii lei
- Cod 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat: 32,16 mii lei
PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma totală de 4042,26 mii lei,
urmează:

după cum

Cap. 51.02 – Autorităţi executive – suma totală de 1960,85 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 1346,25 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 527,20 mii lei
- Titlul 59 – ”Asociații și fundații”: 80,50 mii lei
- Titlul 85 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”: minus 3,90 mii
lei
Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale – suma totală de 3,00 mii lei, din care:
- Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale: 3,00 mii lei
Cap. 65.02 – Învăţământ – suma totală de 338,00 mii lei, din care:
- Titlul 20 “Bunuri şi servicii”: 265,00 mii lei
- Titlul 57 ”Asistență socială”: 73,00 mii lei
Cap. 66.02 – Sănătate – suma totală de 32,61 mii lei, din care:
- Titlul 10 “Cheltuieli de personal”: 32,61 mii lei
Cap. 67.02 – Cultură – suma totală de 219,63 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 39,63 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 180,00 mii lei
Cap. 68.02 – Asistenţă socială – suma totală de 519,00 mii lei, din care:
- Titlul 57 – “Ajutoare sociale”: 519,00 mii lei
Cap. 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – suma totală de suma de 370,00 mii lei, din
care:
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 370,00 mii lei
Cap. 84.02 – Transporturi – suma totală de 602,17 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 76,17 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 526,00 mii lei
II. SECŢIUNEA DEZVOLTARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma de 782,37 mii lei, din care:
- Cod 37.02.04 – Vărsăminte din Secţiunea “Funcţionare”: 648,50 mii lei
- Cod 43.02.31 – Sume alocate din bugetul AFIR pentru sus ținerea proiectelor din PNDR
2014-2020: 39,84 mii lei
- Cod 48.02.04 – Programe din FEADR: 94,03 mii lei
PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de 2090,51 mii lei, astfel:
- Cap. 65.02 – Învățământ – suma totală de 898,69 mii lei, din care:
Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Înființare After School în
localitatea Bogei, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 898,69 lei
- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de 468,32 mii lei, din care:
Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Modernizare Cămin
Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 468,32 lei
- Cap. 74.02 – Protecția mediului – suma totală de 355,00 mii lei, din care:
Cod 71.01.30 – Alte active fixe (inclusive reparații capitale) – cheltuieli proiectare, avize,
consultanță pentru înființarea sistemului de canalizare: 355,00 mii lei
- Cap. 84.02 – Transporturi – cheltuieli de capital: suma totală de 368,50 mii lei, din care:
Cod 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – achiziție buldoexcavator: 95,00 mii
lei

Cod 71.01.30 – Alte active fixe (inclusive reparații capitale) – cheltuieli proiectare, avize,
consultanță pentru construire poduri: 273,50 mii lei
Art. 2 Din Cod 40.14 – Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finan țarea
cheltuielilor secțiunii de ”Dezvoltare” în sumă de 1308,14 mii lei, se vor folosi în cursul anului
2018 pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:
- Cap. 65.02 – Învățământ – suma totală de 814,18 mii lei, din care:
Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Înființare After School în
localitatea Bogei, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 814,18 lei
- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de 418,96 mii lei, din care:
Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Modernizare Cămin
Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 418,96 lei
- Cap. 84.02 – Transporturi – cheltuieli de capital: suma de 75,00 mii lei – pentru cheltuieli
proiectare poduri în localitățile Tăuteu și Poiana.
Art. 3 Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2018 detaliat
conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art. 4 Se aprobă formularele de fundamentare a finanţării programelor de investiţii, conform
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art. 5 Primarul comunei Tăuteu, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în
care Compartimentul Finanicar Contabil va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă”, ____ ”ab țineri”,
fiind prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 5 din 03.01.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
comunei Tăuteu pe anul 2018
În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art.
1, alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 2 şi ale art. 115 alin. 1 lit.
b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Având în vedere cele menționate anterior, solicit Compartimentului Financiar Contabil
întocmirea Raportului de specialitate, prin care să se propună cifrele de buget pentru anul 2018,
În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2018, în şedinţa de ordinară din 31 ianuarie
2018.
Inițiator,
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 263 din 02.02.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu
pe anul 2018
În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art.
1, alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și estimările pentru anii 2018 – 2020,
Având în vedere propunerea de buget local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2018
detaliat pe secţiunea Funcţionare şi secţiunea Dezvoltare, după cum urmează:
I. SECŢIUNEA FUNCŢIONARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma totală de 4042,26 mii lei, după cum urmează:
- Cod 03.02.18 – Impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial
personal: 11,80 mii lei.
- Cod 04.02.01 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit: 348, 00 mii lei.
- Cod 04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale: 929,00 mii lei.
- Cod 07.02.01 – Impozite şi taxe pe clădiri: 90,00 mii lei.
- Cod 07.02.02 – Impozit şi taxe pe teren: 404,00 mii lei.
- Cod 11.02.02 – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor: 737,00 mii lei.
- Cod 11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale: 1232,00 mii lei.
- Cod 16.02.02 – Impozit pe mijloace de transport: 224,00 mii lei.
- Cod 18.02. – Alte impozite şi taxe fiscale: 1,00 mii lei.
- Cod 30.02 – Venituri din proprietate, concesiuni şi închirieri: 160,00 mii lei.
- Cod 34.02 – Venituri din taxe administrative, eliberări permise: 1,00 mii lei
- Cod 35.02 – Amenzi, penalităţi şi confiscări: 488,80 mii lei
- Cod 37.02.03 – Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare: minus 648,50 mii lei
- Cod 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat: 32,16 mii lei
PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma totală de 4042,26 mii lei,
urmează:
Cap. 51.02 – Autorităţi executive – suma totală de 1960,85 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 1346,25 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 527,20 mii lei

-

Titlul 59 – ”Asociații și fundații”: 80,50 mii lei

după cum

-

Titlul 85 – ”Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”: minus 3,90 mii
lei

Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale – suma totală de 3,00 mii lei, din care:
- Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale: 3,00 mii lei
Cap. 65.02 – Învăţământ – suma totală de 338,00 mii lei, din care:
- Titlul 20 “Bunuri şi servicii”: 265,00 mii lei
- Titlul 57 ”Asistență socială”: 73,00 mii lei
Cap. 66.02 – Sănătate – suma totală de 32,61 mii lei, din care:
- Titlul 10 “Cheltuieli de personal”: 32,61 mii lei
Cap. 67.02 – Cultură – suma totală de 219,63 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 39,63 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 180,00 mii lei
Cap. 68.02 – Asistenţă socială – suma totală de 519,00 mii lei, din care:
- Titlul 57 – “Ajutoare sociale”: 519,00 mii lei
Cap. 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – suma totală de suma de 370,00 mii lei, din
care:
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 370,00 mii lei
Cap. 84.02 – Transporturi – suma totală de 602,17 mii lei, din care:
- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 76,17 mii lei
- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 526,00 mii lei
II. SECŢIUNEA DEZVOLTARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma de 782,37 mii lei, din care:
- Cod 37.02.04 – Vărsăminte din Secţiunea “Funcţionare”: 648,50 mii lei
- Cod 43.02.31 – Sume alocate din bugetul AFIR pentru sus ținerea proiectelor din PNDR
2014-2020: 39,84 mii lei
- Cod 48.02.04 – Programe din FEADR: 94,03 mii lei
PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de 2090,51 mii lei, astfel:
- Cap. 65.02 – Învățământ – suma totală de 898,69 mii lei, din care:
Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Înființare After School în
localitatea Bogei, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 898,69 lei
- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de 468,32 mii lei, din care:
Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Modernizare Cămin
Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 468,32 lei
- Cap. 74.02 – Protecția mediului – suma totală de 355,00 mii lei, din care:
Cod 71.01.30 – Alte active fixe (inclusive reparații capitale) – cheltuieli proiectare, avize,
consultanță pentru înființarea sistemului de canalizare: 355,00 mii lei
- Cap. 84.02 – Transporturi – cheltuieli de capital: suma totală de 368,50 mii lei, din care:
Cod 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – achiziție buldoexcavator: 95,00 mii
lei
Cod 71.01.30 – Alte active fixe (inclusive reparații capitale) – cheltuieli proiectare, avize,
consultanță pentru construire poduri: 273,50 mii lei

Art. 2 Din Cod 40.14 – Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finan țarea
cheltuielilor secțiunii de ”Dezvoltare” în sumă de 1308,14 mii lei, se vor folosi în cursul anului
2018 pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:
- Cap. 65.02 – Învățământ – suma totală de 814,18 mii lei, din care:
Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Înființare After School în
localitatea Bogei, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 814,18 lei
- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de 418,96 mii lei, din care:
Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Modernizare Cămin
Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 418,96 lei
- Cap. 84.02 – Transporturi – cheltuieli de capital: suma de 75,00 mii lei – pentru cheltuieli
proiectare poduri în localitățile Tăuteu și Poiana.
De asemenea, bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2018 detaliat, constituie
anexa nr. 1 la prezentu raport de specialitate, iar formularele de fundamentare a finanţării programelor
de investiţii, constituie anexa nr. 2 la prezentul raport de specialitate.
Având în vedere cele menţionate mai sus,
PROPUN PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU
Aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuliei al comunei Tăuteu pe anul 2018, în
conformitate cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul raport de specialitate.
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Şef serviciu
Ec. Curtean Florina

ANUNŢ
cu privire la Proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu
pe anul 2018
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2018 şi intenţia de
a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Tăuteu, în şedinţa ordinară din februarie
2018.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi
se vor depune la Primăria comunei Tăuteu, la secretarul comunei, până la data de 10 februarie 2018 sau
se vor comunica prin fax la nr. 0259.354.825 sau prin e-mail, la adresa: primariatauteu@yahoo.com .
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă,
menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei comunei Tăuteu www.comunatauteu.ro
secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi
observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: ”Recomandare la proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu
pe anul 2018”.
Data afişării: 03.01.2018
PRIMAR
Vincze Nandor-Ştefan

PRIMĂRIA COMUNEI TĂUTEU
Nr. 6 din 03.01.2018

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE

Încheiat azi, 03.01.2018, la sediul Primăriei din comuna Tăuteu, judeţul Bihor, cu ocazia
afişării PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
comunei Tăuteu pe anul 2018.
Anunţul şi Proiectul de Hotărâre s-au afişat la sediul Primăriei comunei Tăuteu, intrarea
principal în clădirea primăriei, la avizierul instituţiei, precum și pe site-ul instituției
www.comunatauteu.ro la secțiunea ”Proiecte de hotărâre”.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare.

SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
H O T Ă R Â R E A NR. 11
Din 28 februarie 2018
Privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu, județul Bihor
Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Analizând Expunerea de motive nr. 276/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu și Raportul de
specialiate cu nr. 389/19.02.2018 al Compartimentului Financiar Contabil, din care rezultă necesitatea
aprobării normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu, județul Bihor,
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituții publice, cu modificările și
completările ulterioare și ale Legii nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administra ției
publice și instituțiile public.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 2 şi ale art. 115 alin. 1 lit.
b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 (1) Se aproba normativele proprii de cheltuieli stabilite ca limite maxime, în cadrul
cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol , conform anexei nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Nu se consideră depășire la acțiunile de protocol cheltuielile care, la sfâr șitul anului se
încadrează în limita bugetului anual aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu.
Art. 2 (1) Se aprobă normativele proprii de cheltuieli pentru asigurarea carburantului
autoturismelor din parcul auto al comunei Tăuteu și alte autoturisme, conform anexei nr. 2, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Nu se consideră depășiri la consumul normat de carburanți pe autoturisme, consumul care, la
nivelul anului, se încadrează în limita consumului normat, stabilit și aprobat.
Art. 3 (1) Se aprobă normativele proprii pentru cheltuielile privind convorbirile telefonice –
telefonie mobile, telefonie fixă, servicii de fax și internet – în sumă de 3.500 lei/lună.
(2) Nu se consideră depășire la cheltuielile privind convorbirile telefonice, cheltuielile care la
sfârșitul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat.
Art. 4 Primarul comunei Tăuteu, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în
care Compartimentul Finanicar Contabil va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

Anexa nr. 1 la
H.C.L. nr. 11/28 februrie 2018
LIMITA MAXIMĂ
DE CHELTUIELI PENTRU ACȚIUNI DE PROTOCOL

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Persoanele care pot efectua cheltuieli și acțiuni de protocol
Organizarea de mese oficiale
Cheltuieli zilnice pentru masa
Alte cheltuieli:
Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul ședințelor
Cadouri
Acordarea ajutorului cuplurilor care împlinesc 50 de ani de

Limita maximă
45 lei/persoană/zi
45 lei/persoană/zi
17 lei/persoană/zi
200 lei/delegație
500 lei/cuplu

căsătorie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

Anexa nr. 2 la
H.C.L. nr. 11/28 februarie 2018
CONSUMUL LUNAR/ANUAL DE CARBURANT
Pentru autoturismele/utilaje ce deservesc parcul auto al comunei Tăuteu,
precum și pentru alte autoturisme

Nr.
Tip mașină
crt.
1. Autoturism
HYUNDAI

Tip carburant

Cotă
Litri/lună/săptămână

Cotă
Litri/an

250 l/lună

3000

Motorină

TUCSON

–

2.

BH19PCT
Microbuz

3.
4.

MOVANO CDTI – BH12CLT
Buldoexcavator JCB3CX
Tractor ZETOR 120 PROXIMA –

Motorină
Motorină

200 l/lună
605 l/lună

2400
7260

5.

Tăuteu 110BH
Tractor tuns iarba Viking –

Motorină
Benzină

450 l/lună
50 l/lună

5400
600

6.
7.

Tăuteu 122BH
Motocoase – 4 buc
Autoturism – Postul de Poliție

Benzină

120 l/lună

1440

Benzină

100 l/lună

1200

Motorină

20 l/săptămână

1200

8.

școlar

OPEL

Tăuteu – MAI29927
Compartimentul
Gospodărire
Comunală
și
Transport
–
autoturismul care deservește
deplasarea celor 3 paznici
angajați.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 276 din 02.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu, județul Bihor

Analizând Expunerea de motive nr. 276/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu și Raportul de
specialiate cu nr. 389/19.02.2018 al Compartimentului Financiar Contabil, din care rezultă necesitatea
aprobării normativelor proprii de cheltuieli pentru comuna Tăuteu, județul Bihor,
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituții publice, cu modificările și
completările ulterioare și ale Legii nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administra ției
publice și instituțiile public.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 2 şi ale art. 115 alin. 1 lit.
b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:
P R O I E C T D E H O TĂ R Â R E
Art. 1 (1) Se aproba normativele proprii de cheltuieli stabilite ca limite maxime, în cadrul
cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol , conform anexei nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Nu se consideră depășire la acțiunile de protocol cheltuielile care, la sfâr șitul anului se
încadrează în limita bugetului anual aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu.
Art. 2 (1) Se aprobă normativele proprii de cheltuieli pentru asigurarea carburantului
autoturismelor din parcul auto al comunei Tăuteu, precum și pentru alte autoturisme, conform
anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Nu se consideră depășiri la consumul normat de carburanți pe autoturisme, consumul care, la
nivelul anului, se încadrează în limita consumului normat, stabilit și aprobat.
Art. 3 (1) Se aprobă normativele proprii pentru cheltuielile privind convorbirile telefonice –
telefonie mobile, telefonie fiză, servicii de fax și internet – în sumă de 3.500 lei/lună.
(2) Nu se consideră depășire la cheltuielile privind convorbirile telefonice, cheltuielile care la
sfârșitul anului se încadrează în limita bugetului anual aprobat.

-

Art. 4 Primarul comunei Tăuteu, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în
care Compartimentul Finanicar Contabil va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
Primarul comunei Tăuteu
Compartiment Financiar Contabil
Site: www.comunatauteu.ro

Hotărârea a fost adoptată cu ___ voturi ”pentru”, ___ voturi ”împotrivă”, ___ ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

Anexa nr. 1 la
P.H.C.L. nr. 276/02 februarie 2018
LIMITA MAXIMĂ
DE CHELTUIELI PENTRU ACȚIUNI DE PROTOCOL

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Persoanele care pot efectua cheltuieli și acțiuni de protocol
Organizarea de mese oficiale
Cheltuieli zilnice pentru masa
Alte cheltuieli:
Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul ședințelor
Cadouri
Acordarea ajutorului cuplurilor care împlinesc 50 de ani de

Limita maximă
45 lei/persoană/zi
45 lei/perosană/zi
17 lei/persoană/zi
200 lei/delegație
500 lei/cuplu

căsătorie.

INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

Anexa nr. 2 la
P.H.C.L. nr. 276/02 februarie 2018
CONSUMUL LUNAR/ANNUAL DE CARBURANT
Pentru autoturismele/utilaje ce deservesc parcul auto al comunei Tăuteu,
precum și pentru alte autoturisme

Nr.
Tip mașină
crt.
1. Autoturism
HYUNDAI
BH19PCT

TUCSON

Tip carburant

Cotă
Litri/lună/săptămână

Cotă
Litri/an

250 l/lună

3000

Motorină
–

2.

Microbuz

școlar

OPEL

3.
4.

MOVANO CDTI – BH12CLT
Buldoexcavator JCB3CX
Tractor ZETOR 120 PROXIMA –

Motorină
Motorină

200 l/lună
605 l/lună

2400
7260

5.

Tăuteu 110BH
Tractor tuns iarba Viking – Tăuteu

Motorină
Benzină

450 l/lună
50 l/lună

5400
600

6.
7.

122BH
Motocoase - 4buc
Autoturism – Postul de Poliție

Benzină

120 l/lună

1440

Benzină

100 l/lună

1200

8.

Tăuteu – MAI29927
Autoturismul personal deținut de

Motorină

20 l/săptămână

1200

dl. Purdea Petru – paznic în
cadrul
Gospodărire

Compartimentului
Comunală

și

Transport.

INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 276 din 02.02.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a normativelor proprii
de cheltuieli pentru comuna Tăuteu, județul Bihor
Având în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, modificată și completată prin
Legea nr. 258/2015, am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de
cheltuieli pentru comuna Tăuteu, județul Bihor.
Aceste normative proprii de cheltuieli se referă la ac țiunile de protocol, cheltuielile privind
convorbirile telefonice și cheltuielile legate de consumul de carburanți pentru autoturismele din parcul
auto aflat în administrarea comunei Tăuteu.
Sumele propuse cheltuieli privind acțiunile de protocol, următoarele sume:
1. Organizarea de mese oficiale
2. Cheltuieli zilnice pentru masa

3.
4.

Alte cheltuieli:
Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul ședințelor
Cadouri
Acordarea ajutorului cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie
La stabilirea cheltuielilor privind convorbirile telefonice – telefonie mobile, telefonie fixă,
servicii de fax și internet – se va tine seama de nivelul cheltuielilor din anul precedent.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De asemenea, cu privire la cheltuielile pentru consumul de carburanți pentru autoturismele aflate
în administrarea comunei Tăuteu, sunt propuse următoarele limite maxime:
Autoturism Hyundai Tucson – nr. înmatriculare BH19PCT
250 litri/lună;
Microbuzul Opel Movano CDTI – nr. înmatriculare BH12CLT
200 litri/lună
Buldoexcavator JCB3CX
605 litri/lună
Tractor Zetor 120 Proxima – nr. înmatriculare Tăuteu110BH
450 litri/lună
Tractor tuns iarba Viking
50 litri/lună
Motocoase – 4 buc.
120 litri/lună
Autoturism Postul de Poliție Tăuteu – MAI29927
100 litri/lună
Compartiment Gospodărire Comunală și Transport (paznici)
20 l/săptămână
Față de sumele și normele de carburant propuse prin prezentul proiect de hotărâre, nu se
consideră depășire cheltuielile care, l sfârșitul anului, se încadrează în limita bugetului anual aprobat,
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu.
În contextul celor prezentate mai sus și în temeiul prevederile art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a,
art. 45 alin. 2 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre adoptare Consiliului Local proiectul
de hotărâre propus, în şedinţa de ordinară din 28 februarie 2018.
Inițiator,
PRIMAR
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 389 din 19.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a normativelor proprii de
cheltuieli pentru comuna Tăuteu, județul Bihor

Prin Legea nr. 258/2015 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.
80/30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și
instituțiile publice, au fost anulate cotele de carburant care reveneau pentru fiecare autoturism din
dotare. De asemenea, prin aceeași lege se prevede că unitățile administrativ-teritoriale stabilesc
normativele proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, prin hotărâre de
consiliu local, și anume pentru cheltuielile de protocol și consumul de carburant, conform prevederilor
art. 1, alin. 2 și alin. 5 din O.G. nr. 80/2001.

1.
2.
3.
4.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. 5 din O.G. nr. 80/2001: ”Unitățile administrative-teritoriale
stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, prin
hotărâre a consiliului local, respective hotărâre a consiliului județean”.
Aceste cheltuieli sunt ocazionate de diversele întâlniri, protocoale, vizite, delegații interne și
externe desfășurate în cadrul instituției și presupun achiziționarea unor produse de protocol, precum
masă, apă, băuturi răcoritoare, cafea etc.
De asemenea, se vor avea în vedere și organizarea acțiunilor de protocol ocazionate de ședin țele
Consiliului Local al comunei Tăuteu, precum și cele desfășurate cu ocazia acordării ajutoarelor de câte
500 lei cuplurilor care aniversează 50 de căsnicie, precum și cheltuielile privind convorbirile telefonice
și cheltuielile legate de consumul de carburanți pentru autoturismele din parcul auto aflat în
administrarea comunei Tăuteu.
Aceste normative proprii de cheltuieli se referă la ac țiunile de protocol, cheltuielile privind
convorbirile telefonice și cheltuielile legate de consumul de carburanți pentru autoturismele din parcul
auto aflat în administrarea comunei Tăuteu.
Sumele propuse cheltuieli privind acțiunile de protocol, următoarele sume:
Organizarea de mese oficiale
45 lei/persoană/zi
Cheltuieli zilnice pentru masa
45 lei/persoană/zi
Alte cheltuieli:
Cafea, apă, sucuri sau alte tratații oferite în timpul ședințelor
17 lei/persoană/zi
Cadouri
200 lei/delegație
Acordarea ajutorului cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie
500 lei/cuplu
Pentru cheltuielile privind convorbirile telefonice – telefonie mobile, telefonie fiză, servicii de
fax și internet – se propune suma de 2.500 lei/lună. Nu se consideră depășire la cheltuielile privind
convorbirile telefonice, cheltuielile care la sfârșitul anului se încadrează în limita bugetului anual
aprobat.
Pentru autoturismele aflate în administrarea comunei Tăuteu, sunt propuse următoarele limite
maxime de carburant:
1.
Autoturism Hyundai Tucson – nr. înmatriculare BH19PCT
250 litri/lună;
2.
Microbuzul Opel Movano CDTI – nr. înmatriculare BH12CLT
200 litri/lună
3.
Buldoexcavator JCB3CX
605 litri/lună
4.
Tractor Zetor 120 Proxima – nr. înmatriculare Tăuteu110BH
450 litri/lună
5.
Tractor tuns iarba Viking
50 litri/lună
6.
Motocoase – 4 buc.
120 litri/lună
7.
Autoturism Postul de Poliție Tăuteu – MAI29927
100 litri/lună
8.
Compartiment Gospodărire Comunală și Transport (deplasare paznici)
20 l/săptămână
Față de cele prezentate mai sus și având în vedere modificările aduse Ordonan ței Guvernului
80/2001 prin Legea nr. 258/2015, lăsând la latitudinea consiliilor locale stabilirea normativelor proprii
de cheltuieli, respectiv, acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme și consumul de carburanți, precum
și costurile pentru convorbirile telefonice, s-a întocmit prezentu referat de specialitate.
Motivat de prevederile legilor sus-menționate și cu respectarea prevederilor art. 36 alin. 9 din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUN
Adoptarea proiectului de hotărâre, în forma prezentată de inițiator, în ședința ordinară a Consiliului
Local al comunei Tăuteu din data de 28 februarie 2018.
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

Şef serviciu
Ec. Curtean Florina

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
H O T Ă R Â R E A NR. 12
Din 28 februarie 2018
Privind avizarea documentației pentru lucrarea
”Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Abrămuț și Regulamentul Locale aferent”
Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 289/06.02.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi
Raportul de specialitate nr. 387/19.02.2018 al Compartimentului Agricol și Cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, cu privire la propunerea de avizare a
documentației pentru lucrarea ”Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Abrămuț și
Regulamentul Locale aferent”,
Analizând documentația cu privire la lucrarea ”Reactualizare Plan Urbanistic General al
comunei Abrămuț și Regulamentul Locale aferent”, depusă de UAT comuna Abrămuț prin adresa
înregistrată sub numărul 289/06.02.2018,

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5, lit. c, art. 45 alin. 1 și alin. 2, lit. e, coroborate cu art. 115
alin. 1, lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se avizează favorabil documentația elaborată pentru ”Reactualizare Plan Urbanistic
General al comunei Abrămuț și Regulamentul Locale aferent”.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Primarul Comunei Abrămuț
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 289 din 06.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind avizarea documentației pentru lucrarea
”Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Abrămuț
și Regulamentul Locale aferent”

Având în vedere Expunerea de motive nr. 289/06.02.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi
Raportul de specialitate nr. 387/19.02.2018 al Compartimentului Agricol și Cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, cu privire la propunerea de aprobare a avizului
dat de Comisia,
Analizând documentația cu privire la lucrarea ”Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei
Abrămuț și Regulamentul Locale aferent”, depusă de UAT comuna Abrămuț prin adresa înregistrată sub
numărul 289/06.02.2018,

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5, lit. c, art. 45 alin. 1 și alin. 2, lit. e, coroborate cu art. 115
alin. 1, lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:
P R O I E C T D E H O TĂ R Â R E
Art. 1 Se avizează favorabil documentația elaborate pentru lucrarea ”Reactualizare Plan
Urbanistic General al comunei Abrămuț și Regulamentul Locale aferent”.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Primarul Comunei Abrămuț
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu ___ voturi ”pentru”, ___ voturi ”împotrivă”, ___ ”ab țineri”,
fiind prezenți ___ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 289 din 06.02.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind propunere de avizare a documentației pentru lucrarea
”Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Abrămuț și Regulamentul Locale aferent”

În baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi în luând în considerare:
Analizând documentația cu privire la lucrarea ”Reactualizare Plan Urbanistic General al
comunei Abrămuț și Regulamentul Locale aferent” depusă de UAT comuna Abrămuț prin adresa
înregistrată sub nr. 289/06.02.2018, precum și Cerificatul de Urbanism nr. 399/23.12.2013 prin care se
solicită avizul consiliilor locale ale unităților administrative-teritoriale învecinate,

Având în vedere că unitatea administrativ-teritorială comuna Abrămu ț se învecinează cu comuna
Tăuteu și este necesar avizul Consiliului Local al comunei Tăuteu pentru documentația Planului
Urbanistic al comunei Abrămuț,
Având în vedere cele prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, solicit Compartimentului Agricol și Cadastru întocmirea Raportului de specialitate , urmând ca
proiectul de hotărâre să fie supus spre adoptare Consiliului Local, în şedinţa ordinară din 28 februarie
2018.

Iniţiator,
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT AGRICOL ȘI CADASTRU
Nr. 387 din 19.02.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
La Proiectul de hotărâre privind propunerea de avizare a documentației pentru lucrarea
”Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Abrămuț și Regulamentul Locale aferent”
Având în vedere că unitatea administrativ-teritorială comuna Tăuteu se învecinează în partea de
nord-vest cu unitatea administrativ-teriorială comuna Abrămuț,
Analizând documentația cu privire la lucrarea ” Reactualizare Plan Urbanistic General al
comunei Abrămuț și Regulamentul Locale aferent” depusă de comuna Abrămuț prin adresa înregistrată
sub nr. 289/06.02.2018, însoțită de Cerificatul de Urbanism nr. 399/23.12.2013 prin care se solicită
avizul consiliilor locale ale unităților administrative-teritoriale învecinate,

Luând act de atribuțiile autorităților administra ției publice locale cu privire la activitatea de
urbanism cuprinse în prevederile art. 25 și art. 26 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:
”Consiliul local coordonează şi răspunde de întreaga activitate de urbanism desfăşurată pe
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile
de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare
urbanistică a localităţilor componente ale comunei sau oraşului.
…Consiliul local cooperează în procesul de întocmire a programului de dezvoltare urbanistică a
localităţilor şi cu instituţii, agenţi economici, organisme şi organizaţii neguvernamentale de interes
naţional, judeţean sau local.”
Având în vedere cele prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din
data de 28 februarie 2018.

COMPARTIMENT AGRICOL ȘI CADASTRU
Consilier – topograf
Jarca Lucian

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
H O T Ă R Â R E A NR. 13
Din 28 februarie 2018
Privind însuşirea Raportului anual al primarului privind starea economică, socială şi de
mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2017

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 264/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu şi
Raportul de specialitate nr. 265/02.02.2018 cu privire la însuşirea Raportului anual al primarului privind
starea economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu pe anul 2017,
Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,

Ţinând cont de prevederilor art. 63, alin. 3, lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36, art. 45 alin. 1, coroborate cu prevederile art. 115, alin. 1, lit. b
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se însuşeşte Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a comunei
Tăuteu pe anul 2017, în forma în care a fost prezentat de primarul comunei Tăuteu, şi care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 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”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 264 din 02.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind însuşirea Raportului anual al primarului privind starea economică, socială şi de
mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2018
Având în vedere Expunerea de motive nr. 264/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu şi
Raportul de specialitate nr. 265/02.02.2018 cu privire la însuşirea Raportului anual al primarului privind
starea economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu pe anul 2017,
Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,

Ţinând cont de prevederilor art. 63, alin. 3, lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36, art. 45 alin. 1, coroborate cu prevederile art. 115, alin. 1, lit. b
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:
P R O I E C T D E H O TĂ R Â R E
Art. 1 Se însuşeşte Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a comunei
Tăuteu pe anul 2017, în forma în care a fost prezentat de primarul comunei Tăuteu, şi care face parte
integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2 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”, ___ ”abțineri”, fiind
prezenți ___ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 264 din 02.02.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportului anual al primarului privind starea
economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2017

Analizând activitatea administraţiei publice locale, obiectivele atinse în cursul anului 2017,
precum şi obiectivele propuse a se realiza în anul 2018,
În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi în contextul atribuţiilor primarului referitoare la relaţia cu

consiliul local, am dispus compartimentului de specialitate elaborarea Raportului anual privind starea
economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu pentru anul 2017, cuprinzând activitatea administraţiei
publice locale în anul 2017, în vederea asigurării cadrului necesar realizării atribuţiilor şi
responsabilităţilor care ne revin în soluţionarea şi gestionarea interesului colectivităţii locale pe care o
reprezentăm.
Faţă de cele mai sus, în temeiul prevederilor art. 36, art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezint spre
dezbatere şi aprobare, în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteu din data de 28
februarie 2018, proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportului de activitate privind starea
economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu pe anul 2017.

Iniţiator,
PRIMAR
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT JURIDIC
Nr. 265 din 02.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportului anual al primarului privind starea
economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2017
Analizând proiectul de hotărâre şi anexa acestuia, am constatat următoarele:
 Raportul de activitate a fost elaborat în baza rapoartelor de activitate ale instituţiilor,
compartimentelor şi serviciilor publice care funcţionează la nivelul comunei Tăuteu şi conţine

informaţii şi date edificatoare privind evoluţia, la nivelul anului 2017, a situaţiei economice,
sociale şi de mediu al comunei Tăuteu.
 Obiectivele propuse a se realiza în anul 2018 sunt oportune, necesare şi corespund cu direcţiile
prioritare de dezvoltare ce vor fi cuprinse în Strategia de dezvoltare a comunei Tăuteu pentru
perioada 2014 – 2020.
 Obiectivele de investiții demarcate în anul 2017 constituie o prioritate și în anul 2018, fiind
necesară asigurarea finanțării/cofinanțării de la bugetul local.
În concluzie, în contextul celor expuse 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 28 februarie 2018.

Secretar
Jr. Silaghi Adela Maria

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tăuteu nr. 13 din data de 28 februarie 2018
privind aprobarea Raportului anual al primarului privind starea economică,
socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2017

RAPORTUL PRIMARULUI
Privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu în anul 2017
CUVÂNT ÎNAINTE

Misiunea Primarului, viceprimarului, secretarului comunei şi a aparatului de specialitate al
primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei,
care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele
curente ale colectivităţii locale, soluţionează şi gestionează, în numele şi în interesul colectivităţii locale
pe care o reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii, asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei în
vigoare.
Împreună cu funcţionarii aparatului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Tăuteu
încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre.
”Raportului primarului comunei Tăuteu privind starea economică, socială şi de mediu a
comunei Tăuteu în anul 2017” este un gest normal, în contextul preocupării pentru o reală deschidere
şi transparenţă a instituţiei noastre. Alături de dezbaterile publice si întâlnirile cu cetăţenii la diferite
ocazii, lucrarea de faţă este un instrument de bază prin care Primăria comunei Tăuteu pune la dispoziţia
cetăţenilor date concrete despre activitatea noastră si despre modul cum au fost folosiţi banii publici.
Raportul conţine informaţii despre activitatea Primăriei, a Consiliului Local şi a serviciilor publice din
subordinea acestuia, precum şi o raportare statistică a stării economice şi sociale a comunei noastre în
anul 2017.
Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor comunei Tăuteu o imagine
generală asupra activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficienţei rezolvării
problemelor comunităţii locale.
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN
Primarul comunei Tăuteu

DINAMICA PERSONALULUI
DIN
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU
1.





SITUAŢIE PERSOANE ANGAJATE ÎN PRIMĂRIE:
30 posturi aprobate prin organigramă
2 funcții de demnitate publică (primar şi viceprimar)
12 funcţionari publici, din care: 2 funcţii publice de conducere ocupate
6 funcții publice de execuție ocupate
4 funcţii publice de execuție vacante
16 funcţii contractuale (din care 1 expert local pentru romi şi 1 mediator sanitar), din care:
1 funcție contractuală de execuție vacantă

2.




DINAMICA PERSONALULUI ÎN ANUL 2017:
Angajaţi prin concurs: nu au fost făcute angajări.
Pensionaţi: nu au fost cazuri de pensionare.
Promovaţi: 3 funcții contractuale:
 1 post inspector: de la gradul profesional I la gradul profesional IA
 2 posturi de consilier: de la gradul profesional debutant la gradul profesional I

3. La nivelul comunei Tăuteu nu este înfiinţat Serviciul Public de Poliţie Locală.
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL
În cursul anului 2017, au fost pregătite un număr de 12 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe de îndată ale
Consiliului Local al comunei Tăuteu.
Au fost emise un număr de 104 de hotărâri al consiliului local.
Au fost emise un număr de 357 dispoziţii ale primarului comunei Tăuteu.
LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ










Proiecte de acte normative adoptate în anul 2017: 104.
Proiecte de acte normative care au fost anunţate public: 104.
Numărul total al recomandărilor primate: 0.
Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor
luate: 0.
Numărul participanţilor la şedinţele publice: 35.
Dezbateri publice organizate pe baza proiectelor de acte normative: 15.
Numărul cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea
prevederilor prezentei legi: 0.
Sedinţe publice desfăşurate în prezenţa mass-media: 0.
Şedinţe care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului: 0.

Având în vedere prevederile art. 63, alin. 3, lit. a din Legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul are obligaţia de a prezenta consiliului
local în primul trimestru al anului un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a
unităţii administrative-teritoriale.
Astfel, în vederea realizării acestui deziderat, Primăria comunei Tăuteu şi-a propus şi a realizat
următoarele acţiuni de interes public în cursul anului 2017 următoarele obiective:
LUCRĂRI DE INVESTIŢII PUBLICE
În anul 2017 au fost finalizate şi/sau demarate următoarele investiţii de interes public:
1. S-au continuat lucrările la investiţia “Modernizare străzi în comuna Tăuteu”, proiect finanţat
în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013.
2. S-au continuat lucrările de reparare a drumului comunal DC122 Poiana.
3. S-a continuat constructia capelelor la cimitirele din localităţile Chiribiş şi Ciutelec, investiţii
finanţate de la bugetul local şi de la bugetul consiliului judeţean.
4. Proiectul “Modernizare infrastructură rutieră” depus de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară “ZONA BISTRA-BARCĂ” la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
(AFIR) și declarat eligibil, fiind semnat Contractul de finanțare nr.
C0720RN00021560500422/23.08.2016. În prezent achiziția este în fază de licitație –
procedură simplificată online.

5. Proiectul “Înfiinţare After School în localitatea Bogei” depus la Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale (AFIR), declarat eligibil, fiind semnat Contractul de finanțare nr.
C0720EN00031560500568/01.11.2016. Licitația a fost finaizată și s-a încheiat Contractul de
lucrări nr. 53/03.11.2017.
6. Proiectul “Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec” depus la Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), declarat eligibil, fiind semnat Contractul de finanțare
nr. C0760CN00031560500100/01.11.2016. Licitația a fost finaizată și s-a încheiat Contractul
de lucrări nr. 58/21.11.2017.
7. S-au continuat lucrările de împrejmuire cu gard şi amenajare curte interioară+canalizare
exterioară şi fosă septică la Casa de Cultură Chiribiş.
8. S-au realizat lucrări de executare a covorului asfaltic în localitățile Tăuteu și Poiana.
9. S-au realizat lucrări de îmbănătățire la rețeaua de apă potabilă.
10. S-a reabilitat sediul Primăriei comunei Tăuteu.
11. S-a reabilitat Sediul postului de Poliție.
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Contul de execuţie a bugetului local al comunei Tăuteu, la data de 31 decembrie 2017 se
prezinta astfel:
TOTAL BUGET LOCAL: Prevederi bugetare definitive: 9.768.160 lei
Încasări realizate: 8.332.134 lei
SECŢIUNEA FUNCŢIONARE
LA PARTEA DE VENITURI: Prevederi bugetare definitive: 6.941.210 lei
Încasări realizate: 6.415.303 lei
LA PARTEA DE CHELTUIELI: Credite bugetare definitive: 6.941.210 lei
Plăţi efectuate: 6.412.052 lei
SECŢIUNEA DEZVOLTARE
LA PARTEA DE VENITURI: Prevederi bugetare definitive: 2.826.950 lei
Încasări realizate: 1.916.831 lei
LA PARTEA DE CHELTUIELI: Credite bugetare definitive: 2.826.950 lei
Plăţi efectuate: 6.836.686 lei
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE
SUBVENŢII DIN BUGETUL LOCAL:

FINANŢATE

DIN

VENITURI

PROPRII

ŞI

SECŢIUNEA FUNCŢIONARE
Analizând realizările faţă de debitele stabilite prin funcţionarii responsabili reiese faptul că în
anul 2016 debitul de încasat din impozite şi taxe locale a însumat 937.930 lei şi s-a încasat suma de
813.738 lei în procent de 77 %. La amenzi debitul total însumează 121.312 lei şi s-a încasat 72.944 lei,
în procent de 19%. Considerăm că realizările de mai sus dovedesc cu claritate faptul că funcţionarii
responsabili cu activitatea de încasare a impozitelor şi taxelor locale, s-au implicat în colectarea
acestora, deşi starea de pauperitate a contribuabililor este prezentă şi în comuna noastră. Situaţia
încasării deficiente a amenzilor se datorează lipsei metodelor de constrângere a persoanelor amendate şi
legislaţiei ineficiente în acest domeniu.

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
1. Conform Legii nr. 416/ 2001, au fost înregistrate 60 cereri de ajutor social, în plata 60 de
familii cu 145, persoane beneficiare.
2. Conform Legii nr. 448/ 2006, avem în plată un număr de 34 de îndemnizaţii pentru persoane cu
handicap grav.
3. Conform legii nr. 277/2010, avem înregistrate un număr de 18 de cereri pentru acordarea
alocaţiei pentru susţinerea familiei.
4. Ajutoare încălzire pentru ajutor social: 60 familii pentru sezonul rece noiembrie 2016 - martie
2017.
5. Ajutor încălzire locuinţe cu lemne de foc, cărbuni, combustibil petrolier: au beneficiat un
număr de 2 familii din comună.
6. Ajutoare încălzire locuinţe cu gaz natural: au beneficiat un număr de 3 familii din localitatea
Chiribiş.
7. Distribuire Program POAD 2017: 620 persoane.
8. Număr ajutoare de înmormântare: 2
9. Număr ajutoare de urgenţă: SĂNĂTATE
În comuna Tăuteu funcţionează două cabinete medicale de Medicină de Familie cu doi medici şi
două asistente, cu program de consultaţii zilnice. Lângă cabinetele medicale funcţionează farmacia
umană. Atât dispensarele, cât şi farmacia sunt localizate în cladirea administrativă a comunei. Spaţiile
aferente cabinetelor medicale şi farmaciei au fost închiriate pe termen mediu, prin licitaţie publică.

EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
-

În comuna Tăuteu, educaţia este asigurată de următoarele unităţi de învăţământ preşcolar:
Şcoala Gimnazială nr. 1 Tăuteu (primar/gimnazial) – unitate şcolară cu personalitate jurdică.
Şcoala Gimnazială nr. 2 Bogei (primar/gimnazial) – unitate şcolară cu personalitate jurdică.
Şcoala Gimnazială nr. 3 Chiribiş (primar/gimnazial).
Şcoala Gimnazială nr. 4 Ciutelec (primar/gimnazial).
Şcoala Primară nr. 1 Poiana (primar).
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Tăuteu (preşcolar).
Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Chiribiş (preşcolar).
Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 Poiana (preşcolar).
Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 Bogei (preşcolar).
Grădiniţa cu Program Normal nr. 5 Ciutelec (preşcolar).

Cu bucurie putem să spunem că aproape toate unităţile de învaţâmânt din comuna noastră sunt
reabilitate, modernizate şi dotate cu cele necesare, iar unele funcţionează în clădiri noi: Grădiniţa cu
Program Prelungit nr. 1 Tăuteu, Grădiniţa cu Program Normal nr. 5 Ciutelec şi Şcoala Gimnazială nr. 4
Ciutelec. Doar Şcoala Primară nr. 1 Poiana mai trebuie reabilitată, iar la grădiniţele din localităţile
Tăuteu şi Chiribiş trebuie executate lucrări de amenajare a gardului care desparte grădiniţa de şcoală, iar
la Şcoala Gimnazială nr. 2 Bogei trebuie realizată reabilitarea grupurilor sanitare, toate aceste lucrări
fiind necesare în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare pentru aceste unităţi şcolare,
sperăm ca în anul 2017 vom găsi sursa de finanjare pentru aceasta investiție.

În cursul anului 2017 s-au derulat diferite activitaţi în domeniul cultural şi social, aceastea fiind
organizate în special de elevii şcolilor din comuna Tăuteu precum şi de cetăţenii comunei Tăuteu,
respectiv:
- 8 MARTIE - Ziua Internaţională a Femeii;
- 1 IUNIE program în aer liber cu ocazia Zilei Copilului;
- LUNA OCTOMBRIE - Balului strugurilor, organizat anual în satul Tăuteu;
- 6 DECEMBRIE organizarea serbării de Moş Nicolae
- 25 – 27 DECEMBRIE organizarea balurilor cu ocazia sărbătorilor de Craciun, în localităţile:
Tăuteu, Chiribiş şi Ciutelec.
Din lipsă de fonduri la bugetul local, nici în anul 2016 nu s-au organizat actiuni cultural-artistice
si sportive cu ocazia zilei satului Tauteu.
COMPARTIMENT STARE CIVILĂ
Din punct de vedere al sarcinilor de serviciu, activitatea în acest domeniu este una deosebit de
complexă, starea civilă începe odată cu naşterea persoanei şi încetează la decesul acesteia.
În anul 2017 s-au oficiat un număr de 23 de căsătorii, atât în timpul săptămânii, cât şi în ziua
de sâmbătă și 1 act de căsăstorie transcris.
Nu au fost înregistrate cazuri de desfacere a căsatoriei pe cale administrativă.
Au fost transcrise un număr de 12 acte de naştere și 1 act de adopție - transcriere.
În anul 2017, potrivit actelor normative aplicabile, la nivelul compartimenului s-au întocmit
referate şi dispoziţii pentru rectificarea unui act de stare civilă care conţinea erori materiale şi/sau
intelectuale un număr de -- şi a fost soluţionat un dosar pentru schimbarea de nume pe cale
administrative.
Au fost înregistrate un număr de 47 de acte de deces.
Menţiuni operate: 152.
Menţiuni înaintate la SPCLEP: 109.
Menţiuni de divorţ operate: 6.
Certificate de stare civiă eliberate: nașteri – 43
căsătorie – 38
deces – 57
Mențiuni de schimbare a numelui și/sau prenumelui în străinătate: 1

URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
-

În decursul anului 2017 au fost emise:
18 certificate de urbanism, având ca scop predominant construirea de locuinţe şi anexe
gospodăreşti, precum şi realizarea de investiţii publice în intravilanul localităţilor comunei
Tăuteu.
17 autorizaţii de construire.
-- autorizaţii de demolare.
-- autorizaţii pentru panouri publicitare

Pe parcursul anului 2017, un număr de 28 adrese au fost repartizate către persoana care deţine
atribuţii în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului din cadrul Compartimentului Financiar
Contabil.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
DIN COMUNA TĂUTEU
În cursul anului 2017, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, a întocmit
următoarele documente:
- Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
- Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Tăuteu;
- Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare;
- Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2017-2018.
- S-a actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgentă şi Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu.
În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, pe teritoriul comunei Tăuteu nu au avut loc evenimente
negative.
S-au completat fişele de instructaj pentru situaţii de urgenţă pentru fiecare salariat şi s-a efectuat
instructajul periodic.

COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL ŞI CADASTRU
1. În anul 2017, baza de date în programul electronic de evidenţă agricolă şi registrele agricole
s-au completat cu un număr de 1 665 poziţii cu o suprafaţă totală de 5 753 ha, din care:
- teren arabil: 3 400 ha
- livezi: 21 ha
- păşuni: 724 ha
- fâneţe: 411 ha
- vii: 47 ha
- teren forestier: 957 ha
- alte suprafeţe: 193 ha
În ceea ce priveşte efectivele de animale pe anul 2017 la nivelul comunei Tăuteu, situaţia se
prezintă astfel:
- Bovine: 545
- Cabaline: 105
- Ovine: 9325
- Caprine: 246
- Porcine: 676
- Păsări: 5 450
- Familii de albine: 600
2. S-au întocmit schiţe şi procesele-verbale de punere în posesie a proprietarilor de terenuri
conform Legii nr. 18 /1991, republicată şi conform Legii nr.1/2000 şi Legii nr. 247/ 2005, în vederea
întocmirii titlurilor de proprietate, precum şi de corectare titluri astfel:
- în baza Legii nr. 18/1991 s-au întocmit un număr de 26 Titluri de Proprietate;
- în baza hotărârilor judecătorişti definitive şi irevocabile s-au întocmit un număr de 4 Titluri de
Proprietate;
Total: 30 Titluri de Proprietate.
3. S-au eliberat un număr de:
- 245 certificate fiscale;

-

60 adeverinte pentru teren intravilan în vederea întăbulării construcţiilor în Cartea Funciară;
675 adeverinţe pentru teren agricol;
76 certificate de producator agricol

4. În cursul anului 2017 s-au înregistrat un număr de 231 contracte de arendă în scopul
executării de lucrări agricole.
5. În cursul anului 2017 au fost repartizate compartimentului un număr de 42 de adrese.
TRANSPORT LOCAL
În cursul anului 2017, instituţia noastră a asigurat transportul elevilor la şcoală pe ruta Poiana –
Chiribiş şi retur, cu microbuzul primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
De asemenea, s-a eliberat:
- o autorizaţie pentru transport în regim de taxi.
- 8 avize favorabile pentru utilizarea stațiilor, altele decât stațiile publice.
RELAŢII CU PUBLICUL
1. S-a organizat primirea în audienţă a peste 420 cetăţeni şi s-a urmărit rezolvarea problemelor
ridicate de aceştia, s-a urmărit asigurarea răspunsurilor la cele peste 70 de petiţii adresate Primarului,
precum şi organelor central, de către cetăţeni, conform Legii nr. 233/ 2002, pentru aprobarea OG.
27/2002.
2. S-au oferit zilnic informaţii diverse cetăţenilor, în colaborare cu toate compartimentele din
cadrul Primariei.
COMPARTIMENT JURIDIC ŞI ACCESARE FONDURI

-

-

-

-

În cadrul acestui compartiment, pe linie juridică, au fost realizate următoarele activităţi:
S-au formulat întâmpinări în cadrul dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în care
Comisia Locală de aplicare a legilor fondului funciar este parte. În prezent, pe rolul instanţelor
de judecată se află un număr de 26 de dosare civile având ca obiect fond funciar şi în care
Comisia Locală de aplicare a legilor fondului funciar este parte.
S-a formulat răspuns, în termen, la cererile persoanelor fizice şi jurdice (instituţii publice, cabinet
avocat, experţi judiciari, executori judecătoreşti etc.), cuprinzând diferite solicitări pe teme
juridice. La unele cereri, formularea răspunsului s-a făcut împreună cu consilierul de specialitate
din cadrul primăriei.
S-a asigurat comunicarea cu Serviciul Juridic, Avizare şi Contencios Administrativ din cadrul
Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, precum şi cu alte compartimente şi servicii din cadrul
acesteia.
În cursul anului 2017 au fost repartizate un număr de 138 adrese având ca subiect solicitări cu
privire la diferite situaţii juridice.
În ceea ce priveşte domeniul accesării fondurilor, s-au realizat următoarele obiective:
S-a colaborat la depunerea cererilor de finanţare la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
(AFIR) pentru proiectele: “Înfiinţarea After School în localitate Bogei”, “Modernizare Cămin
Cultural în localitatea Ciutelec” şi “Modernizare infrastructură rutieră”.
S-a întocmit documentaţia necesară procedurii de ahiziţionare directă a unor bunuri, servicii şi
lucrări, în limita plafonului stabilit de art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.
S-a întocmit documentaţia necesară cererilor de plată pentru proiectele finanţate în cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

-

-

S-a colaborat la întocmirea documentației pentru proiectele: ”Înființare rețea de canalizare
menajeră și stație de epurare în comuna Tăuteu, județul Bihor”, ”Construire pod peste râul Bistra
în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, județul Bihor” și ”Construire pod peste râul Bistra în
localitatea Poiana, comuna Tăuteu, județul Bihor” – proiecte care au fost depuse la MDRAPFE
pentru finanțare în cadrul Programului de Dezvoltare Locală (PNDL II).
S-a asigurat comunicarea cu Compartimentul Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din
cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, precum şi cu serviciile din cadrul Consiliului
Judeţean Bihor.
S-a asigurat comunicarea cu Ministerul Devoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu privire
la stadiul investiţiilor finanţate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
În cursul anului 2017 au fost repartizate un număr de 115 adrese având ca subiect solicitări cu
privire la stadiul investiţiilor, programele de finanţare şi alte probleme pe linia accesării
fondurilor nerambursabile.
STAREA MEDIULUI IN COMUNA TAUTEU IN ANUL 2017

În comuna Tauteu nu există probleme de mediu de mare gravitate. Autoritatea locală are atribuţii
deosebite în acest domeniu.
Având în vedere angajamentele asumate de România în procesul de aderare la Uniunea
Europeană prin cap. 22 “Mediu”, transpus în legislaţia noastră prin Hotărârea Guvernului nr. 394/ 2005,
privind depozitarea deşeurilor, potrivit căreia trebuie sistată depozitarea şi reabilitarea spaţiilor de
depozitare din zona rurală, prin salubrizarea zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin
închidere, conform Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 636/ 2008, ne-am
conformat şi noi.
Astfel, reamintim că în data de 18.08.2014 a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 1082 din
18.08.2014 având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Comunei Tăuteu,
judeţul Bihor. Contractul a fost încheiat cu operatorul licenţiat S.C. RER ECOLOGIC SERVICE
ORADEA S.A. care îndeplineşte obiectivele urmărite de concedentul – comuna Tăuteu, respectiv:
a. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;
b. promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor de salubrizare;
c. dezvoltarea durabilă a serviciilor;
d. protecţia mediului înconjurator, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului pe etape de
dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.
De la încheierea contractului de concesiune şi până în prezent au fost încheiate:
1. un număr de 16 contracte pentru prestarea serviciilor de salubrizare pentru instituţii publice;
2. un număr de 931 contracte pentru prestarea serviciilor de salubrizare pentru persoane fizice;
3. un număr de 16 contracte pentru prestarea serviciilor de salubrizare pentru persoane juridice;
OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2018
În cursul anului 2018 vom depune toate diligenţele pentru atingerea următoarelor obiective:
1. Continuarea investiţiilor demarate în cursul anului 2017 şi a celor începute în anii anteriori.
2. Demararea lucrărilor la proiectul “Modernizare infrastructură rutieră”, cererea de finanţare
depusă la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale va fi declarată eligibilă.
3. Demararea lucrărilor la proiectul “Înfiinţare After School în localitatea Bogei”.
4. Demararea lucrărilor la proiectul “Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec”.
5. Demararea procedurilor de licitație pentru proiectele finanțate în cadrul Programului de
Dezvoltare Locală (PNDL II): ”Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în
comuna Tăuteu, județul Bihor”, ”Construire pod peste râul Bistra în localitatea Tăuteu, comuna

Tăuteu, județul Bihor” și ”Construire pod peste râul Bistra în localitatea Poiana, comuna Tăuteu,
județul Bihor” – proiecte pentru care au fost semnate contractile de finanțare.
6. Realizarea trotuarelor în localitatea Ciutelec, precum şi repararea trotuarelor în celelalte localităţi
ale comunei Tăuteu.
7. Identificarea surselor de finanţare pentru alte proiecte de investiţii, respectiv:
- Montarea de filtre la sistemul de alimentare cu apă potabilă al comunei Tăuteu.
- Realizarea unui sistem de supraveghere video în toate localităţile comunei.
- Alte investiţii de interes local.
Concluzionând cele prezentate mai sus, consider că am încheiet un an financiar prolific, un an în
care am reuşit să atragem la bugetul local în cadrul programelor de finanţate internă şi externă, respectiv
PNDL/FEADR. De asemenea, serviciile de bază pentru populaţie au fost furnizate în condiţii optime.
În încheiere, doresc să vă multumesc pentru colaborare şi îmi exprim speranţa că împreună, vom
putea menţine în continuare comuna noastră pe drumul dezvoltării şi al prosperităţii.

PRIMAR
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
H O T Ă R Â R E A NR. 14
Din 28 februarie 2018
Privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, județul Bihor

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 266/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu, care
pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri şi Raportul de specialitate nr. 267/02.02.2018, din care
rezultă necesitatea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Tăuteu şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă,
Luând în considerare avizul comun favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
Ţinând cont de Criteriile de Performanţă privind structura organizatorică şi dotarea Serviciilor
Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin OMIRA nr.
718/30.06.2005, modificat şi completat cu OMIRA nr. 195/20.04.2007, OMAI nr. 160/ 2007 pentru
aprobarea Regulamentului de planificare , organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a
situatiilor de urgenta prestata de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgent,
În baza art. 13 li. d, art. 31, alin. 3, art. 32 şi a art. 33 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, precum şi a art. 10, lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,
modificată şi completată cu Legea nr. 212 din 24 mai 2006,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 6, pct. 8, art. 45 alin. 1 şi al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de Categoria I-a,
fără personalitate juridică, în subordinea consiliului local al comunei Tăuteu, cu organigrama şi numărul
de personal cuprins în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă Categoria I-a, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 266 din 02.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, județul Bihor

Având în vedere Expunerea de motive nr. 266/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu, care
pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri şi Raportul de specialitate nr. 267/02.02.2018, din care
rezultă necesitatea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Tăuteu şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă,
Luând în considerare avizul comun favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
Ţinând cont de Criteriul de Performanţă privind structura organizatorică şi dotarea Serviciilor
Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin OMIRA nr.
718/30.06.2005, modificat şi completat cu OMIRA nr. 195/20.04.2007, OMAI nr. 160/ 2007 pentru
aprobarea Regulamentului de planificare , organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a
situatiilor de urgenta prestata de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgent,
În baza art. 13 li. d, art. 31, alin. 3, art. 32 şi a art. 33 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, precum şi a art. 10, lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,
modificată şi completată cu Legea nr. 212 din 24 mai 2006,
În temeiul art. 36, alin. 6, pct. 8, art. 45 alin. 1 şi al 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 reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de Categoria I-a,
fără personalitate juridică, în subordinea consiliului local al comunei Tăuteu, cu organigrama şi numărul
de personal cuprins în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentaul proiect de hotărâre.
Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă Categoria I-a, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SVSU al comunei Tăuteu.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu -- voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab țineri”, fiind
prezenți -- consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 266 din 02.02.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, județul Bihor

Analizând prevederile OMAI nr. 160/ 2007, în baza cărora este necesară reorganizarea Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu – serviciu fără personalitate juridică, aflat în
subordinea consiliului local al comunei Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu,
Având în vedere Criteriile de Performanţă privind structura organizatorică şi dotarea Serviciilor
Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin OMIRA nr.
718/30.06.2005, modificat şi completat cu OMIRA nr. 195/20.04.2007, OMAI nr. 160/ 2007 pentru
aprobarea Regulamentului de planificare , organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a
situatiilor de urgenta prestata de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgent,
În baza art. 13 li. d, art. 31, alin. 3, art. 32 şi a art. 33 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, precum şi a art. 10, lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,
modificată şi completată cu Legea nr. 212 din 24 mai 2006,
În temeiul art. 36, alin. 6, pct. 8, art. 45 alin. 1 şi al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederile
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din data de 28
februarie 2018.
Inițiator,
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGANŢĂ
Nr. 267 din 02.02.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al

comunei Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, județul Bihor
Ţinând cont de Criteriile de Performanţă privind structura organizatorică şi dotarea Serviciilor
Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin OMIRA nr.
718/30.06.2005, modificat şi completat cu OMIRA nr. 195/20.04.2007,
Având în vedere prevederile cuprine în următoarele acte normative:
- O.G. nr. 88 /2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare
pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 363/ 2002 şi modificată prin O.U.G. nr.
25/2004;
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- OMAI nr. 160/ 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi
finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestată de serviciile voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă;
- H.G. nr. 160/ 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţii de
acordare şi folosire a mijloacelor, echipamentului de protecţie şi însemnele distinctive ale
personalului din serviciile voluntare şi private de protectie civila;
- O.U.G. nr. 21/ 2004 privind Sistemul Naţional de Management al situaţiilor de urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare,
PROPUN PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU
Aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a SVSU al comunei Tăuteu, conform
anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul raport de specialitate.
Inspector Protecție Civilă
GHIURĂU RAFAEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
H O T Ă R Â R E A NR. 15
Din 28 februarie 2018
Privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor,
pe anul 2018

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 268/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu, care
pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri şi Raportul de specialiate cu nr. 269/02.02.2018 întocmit de
dl. Ghiurău Rafael, inspector protecție civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Tăuteu, din care rezultă necesitatea aprobării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna
Tăuteu, pe anul 2018,
Ţinând cont de prevederile cuprinse în următoarele acte normative:
 Legea nr. 481 din 24 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin
Legea nr. 212 din 24 mai 2006 – cap.II, art.10, lit.d şi h;
 Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor – cap. I, art.1, lit. j;
 H.G.R. nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile
serviciilor de urgenţă profesioniste –cap.3, art.14;
 H.G.R. nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de
sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale
privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 638/2005 şi al Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
 Ordinul nr. 1995/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ordinul nr.
1160/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de
teren;
 Ordinul nr. 684/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor
metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă
radiologică;
 Ordinul nr. 470/2005 al Ministerului Comunicaţiilor şi Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
şi Ordinul nr. 1149/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea
Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din
domeniul de competenţă al M.C.T.I.;
 Ordinul nr. 551/1475 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi
gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar-invazii ale agenţilor de dăunare şi
contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure.
Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 8, art. 45 alin. 1, coroborate cu
prevederile art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu pe anul 2018,
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor

-

Primarul comunei Tăuteu
Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
Instituţiile publice şi private din comuna Tăuteu
Site: www.comunatauteu.ro

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 268 din 02.02.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

Privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor,
pe anul 2018

Având în vedere Expunerea de motive nr. 268/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu, care
pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri şi Raportul de specialiate cu nr. 269/02.02.2018 întocmit de
dl. Ghiurău Rafael, inspector protecție civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Tăuteu, din care rezultă necesitatea aprobării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna
Tăuteu, pe anul 2018,
Ţinând cont de prevederile cuprinse în următoarele acte normative:
 Legea nr. 481 din 24 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin
Legea nr. 212 din 24 mai 2006 – cap.II, art.10, lit.d şi h;
 Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor – cap. I, art.1, lit. j;
 H.G.R. nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile
serviciilor de urgenţă profesioniste –cap.3, art.14;
 H.G.R. nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de
sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale
privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 638/2005 şi al Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
 Ordinul nr. 1995/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ordinul nr.
1160/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de
teren;
 Ordinul nr. 684/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor
metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă
radiologică;
 Ordinul nr. 470/2005 al Ministerului Comunicaţiilor şi Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
şi Ordinul nr. 1149/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea
Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din
domeniul de competenţă al M.C.T.I.;
 Ordinul nr. 551/1475 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi
gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar-invazii ale agenţilor de dăunare şi
contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure.
Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 8, art. 45 alin. 1, coroborate cu
prevederile art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:
P R O I E C T D E H O TĂ R Â R E

Art. 1 Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Rscurilor în comuna Tăuteu, pe anul 2018,
conform anexei, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Instituţiile publice şi private din comuna Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu -- voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți -- consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 268 din 02.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor, pe anul 2018

Analizând prevederile din Legea nr. 481 din 24 noiembrie 2004 privind protecţia civilă,
modificată şi completată prin Legea nr. 212 din 24 mai 2006, Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, H.G.R. nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare,
funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, H.G.R. nr. 2288 din 9 decembrie 2004
pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte
organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă,
precum şi prevederile cuprinse în celelalte acte normative în domeniu,
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 8, 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,
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 28
februarie 2018.
Iniţiator,
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 269 din 02.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor, pe anul 2018
Subsemnatul Ghiurău Rafel, în calitate de şef al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi
având funcţia de inspector protecție civilă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Tăuteu,
Având în vedere prevederile cuprinse în următoarele acte normative:
- Legea nr. 481 din 24 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr.
212 din 24 mai 2006 – cap.II, art.10, lit.d şi h;
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor – cap. I, art.1, lit. j;
- H.G.R. nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile
serviciilor de urgenţă profesioniste – cap.3, art.14;
- H.G.R. nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe
care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 638/2005 şi al Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor nr. 420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de
urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice
şi poluări accidentale;
- Ordinul nr. 1995/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ordinul nr.
1160/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren;
- Ordinul nr. 684/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor
metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă
radiologică;
- Ordinul nr. 470/2005 al Ministerului Comunicaţiilor şi Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi
Ordinul nr. 1149/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului
privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al
M.C.T.I.;
- Ordinul nr. 551/1475 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea
riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar-invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor
agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca
urmare a incendiilor de pădure,
În contextul actelor normative enunţate anterior, Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în
comuna Tăuteu reprezintă un document de importanţă majoră prin care se stabilesc riscurile identificate
la nivelul unităţii administrativ-terioriale comuna Tăuteu şi modalităţile de elaborare a procedurilor
specifice de interventie, corespunzatoare tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă, şi, drept
urmare
PROPUN PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU
Aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor, pe anul
2018.
Inspector Protecție Civilă
Sing. GHIURĂU RAFAEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

HOTĂRÂRE NR. 16
Din 28 februarie 2018
Privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor
pe raza comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2018
Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Analizând Expunerea de motive nr. 270/02.02.2018 a Primarului Comunei Tăuteu, care pledează
pentru adoptarea acestei hotărâri şi Raportul de specialitate nr. 271/02.02.2018 al inspectorului protective
civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, prin care se propune aprobarea
Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2018,
Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
Ţinând cont de prevederile:
- Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr.
212/1997;
- Ordonanţei Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 126/2001.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, pct. 8, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin.
1, lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu,
județul Bihor, pe anul 2018, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro
- Dosar special
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

Nr. 270 din 02.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor
pe raza comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2018
Analizând Expunerea de motive nr. 270/02.02.2018 a Primarului Comunei Tăuteu, care pledează
pentru adoptarea acestei hotărâri şi Raportul de specialitate nr. 271/02.02.2018 al inspectorului protecție
civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu,
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Tăuteu,
Ţinând cont de prevederile:
- Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr.
212/1997;
- Ordonanţei Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 126/2001.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, pct. 8, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin.
1, lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:
P R O I E C T D E H O TĂ R Â R E
Art. 1 Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu,
județul Bihor, pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro
- Dosar special
Hotărârea a fost adoptată cu -- voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți -- consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 270 din 02.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului de măsuri pentru prevenirea
incendiilor pe raza comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2018
Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice şi organizatorice,
precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate potrivit prezentei ordonanţe, în scopul de a asigura
identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetăţenilor asupra
acestora, precum şi intervenţia operativă pentru salvarea şi acordarea ajutorului pentru persoanele aflate în
pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora.
În acest context, persoanele juridice şi cele fizice răspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale
incendiilor, care decurg din: existenţa sau utilizarea construcţiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor
şi instalaţiilor tehnologice pe care le deţin sau administrează; de activitatea desfăşurată sau în legătură cu
aceasta; de produsele pe care le folosesc, le prelucrează, le furnizează, le transportă, le stochează sau le
comercializează.
Autorităţile administraţiei publice locale asigură integrarea măsurilor privind dezvoltarea şi
perfecţionarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, în programele de dezvoltare economico-socială
ce se întocmesc la nivel naţional local.
Situaţia de pericol existentă, din momentul observării, semnalizării sau anunţării unui incendiu,
până la terminarea operaţiunilor de intervenţie, constituie o urgenţă publică de incendiu.
În baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi în contextul celor mai sus menţionate:
Propun aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu,
județul Bihor, pe anul 2018.
Având în vedere cele prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din 28
februarie 2018.

Iniţiator,
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMITETUL LOCAL PENTRU

SITUAŢII DE URGANŢĂ
Nr. 271 din 02.02.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului de măsuri pentru prevenirea
incendiilor pe raza comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2018
Ţinând cont de prevederile:
- Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea
nr. 212/1997;
- Ordonanţei Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 126/2001.
De asemenea, apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice şi
organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate potrivit prezentei ordonanţe, în
scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, informarea
cetăţenilor asupra acestora, precum şi intervenţia operativă pentru salvarea şi acordarea ajutorului pentru
persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora,
PROPUN PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU
Aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude țul
Bihor, pe anul 2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

Inspector Protecție Civilă
GHIURĂU RAFAEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 17
Din 28 februarie 2018
Privind aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public
şi privat din comuna Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2018
Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Analizând Expunerea de motive nr. 272/02.02.2018 a Primarului Comunei Tăuteu, care pledează
pentru adoptarea acestei hotărâri şi Raportul de specialitate nr. 273/02.02.2018 al inspectorului protective
civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu,
Luând în considerare avizul comun favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
Ţinând cont de prevederile:
- Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată și completată prin O.U.G.
nr. 52/2015,
- Ordinului M.I.R.A. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă;
- Ordinului M.I.R.A. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, pct. 8, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin.
1, lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu, județul
Bihor, pe anul 2018, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro
- Dosar special
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 272 din 02.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

Privind aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public
şi privat din comuna Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2018
Analizând Expunerea de motive nr. 272/02.02.2018 a Primarului Comunei Tăuteu, care pledează
pentru adoptarea acestei hotărâri şi Raportul de specialitate nr. 273/02.02.2018 al inspectorului protecție
civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu,
Ţinând cont de prevederile:
- Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată și completată prin O.U.G.
nr. 52/2015,
- Ordinului M.I.R.A. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă;
- Ordinului M.I.R.A. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, pct. 8, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin.
1, lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:
P R O I E C T D E H O TĂ R Â R E
Art. 1 Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe raza comunei Tăuteu, județul
Bihor, pe anul 2018, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro
Dosar special
Hotărârea a fost adoptată cu -- voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți -- consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 272 din 02.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a Regulilor şi măsurilor de apărare
împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din comuna Tăuteu, județul Bihor,
pe anul 2018
Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfăşurată de către serviciile voluntare şi private
pentru situaţii de urgenţă, denumită în continuare activitate de prevenire, reprezintă totalitatea acţiunilor
specifice planificate şi realizate, potrivit legii, în vederea preîntâmpinării, reducerii sau eliminării
riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, a protecţiei populaţiei, a
mediului, a bunurilor şi valorilor.
Autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor privind activităţile de apărare
împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analiză şi acoperire a riscurilor, ce se întocmesc la nivelul
localităţii şi judeţului. Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual.
În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, modificată și completată prin O.U.G. nr. 52/2015, Consiliul local are următoarele obligaţii
principale:
1. aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o
reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza
căruia funcţionează;
2. emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;
3. instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale.
De asemenea, apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice şi
organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate potrivit prezentei ordonanţe, în
scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, informarea
cetăţenilor asupra acestora, precum şi intervenţia operativă pentru salvarea şi acordarea ajutorului pentru
persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora.
Ţinând cont de prevederile:
- Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Ordinului M.I.R.A. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă;
- Ordinului M.I.R.A. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva
incendiilor.
În baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi în contextul celor mai sus menţionate:
Propun aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi
privat din comuna Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2018.
Având în vedere cele prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din 28
februarie 2018.
Iniţiator,
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGANŢĂ
Nr. 273 din 02.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind la proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a Regulilor şi măsurilor de
apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat din comuna Tăuteu,
județul Bihor, pe anul 2018
Autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor privind activităţile de apărare
împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analiză şi acoperire a riscurilor, ce se întocmesc la nivelul
localităţii şi judeţului. Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual.
Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
modificată și completată prin O.U.G. nr. 52/2015, Consiliul local are următoarele obligaţii principale:
a. aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o
reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza
căruia funcţionează;
b. emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în
unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;
c. instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale.
De asemenea, apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice şi
organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate potrivit prezentei ordonanţe, în
scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, informarea
cetăţenilor asupra acestora, precum şi intervenţia operativă pentru salvarea şi acordarea ajutorului pentru
persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora.
Ţinând cont de prevederile:
- Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Ordinului M.I.R.A. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă;
- Ordinului M.I.R.A. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva
incendiilor.
PROPUN PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU
Aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi
privat din comuna Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2018, conform anexei, care face parte integrantă din
prezentul raport de specialitate.

Inspector protective civilă
GHIURĂU RAFAEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 18
Din 28 ferbuarie 2018
Privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală
(GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2018, în vederea aplicării
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
pentru perioada 2015 – 2020

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Raportul de specialiate cu nr. 274/02.02.2018 promovat de expertul local pentru
romi şi Expunerea de motive nr. 275/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu, din care rezultă
necesitatea aprobării constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală (GIL) şi a
Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2018, în vederea aplicării Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada
2015 – 2020,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru muncă și protec ție socială, protec ție
copii, tineret și sport, activități social-culturale, culte din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada
2015 – 2020,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 6, lit. a, pct. 2, 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 Se aprobă componenţa Grupului de lucru local (GLL), constituit în temeiul Hotărârii
Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, după cum urmează:
- Brindea Cornel
- Viceprimarul comunei Tăuteu
- Colompar Stela
- Expert local pentru romi
- Colompar Samuel Afin
- Educator limba romani – Şcoala Gimanzială nr. 2 Bogei
- Dr. Drimbău Olimpia
- Medic de familie – Dispensar uman Tăuteu
- Colompar Adrian Mihai
- preşedinte Partida Romilor – Filiala Marghita
- Pui Gavril
- consilier local
Art. 2 Grupul de lucru local (GLL) îndeplineşte atribuţiile prevăzute la pct.V din Cap.ll,
Subcapitolul 2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.
Art. 3 Se constituie la nivelul comunei Tăuteu Grupul de iniţiativă locală (GIL), în componenţa
prevăzută la anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se aprobă Planul Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2016, în vederea
aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
pentru perioada 2015 – 2020, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Tăuteu şi expertul local pentru romi.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu

-

Compartiment Asistenţă Socială
Persoanelor nominalizate la art. 1
Site: www.comunatauteu.ro

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 18 din 28.02.2018

GRUPUL DE INIŢATIVĂ LOCALĂ (GIL)

DIN COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR
Se constituie la nivelul comunei Tăuteu, judeţul Bihor, Grupul de iniţiativă locală (GIL)
pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, în următoarea componenţă:
Nr.

Funcţia

Nume şi prenume

Reprezentant

crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Colompar Adrian Mihai
Balog Mădălin Dumitru
Farcaş Liliana
Varga Costel
Colompar Mihai

Reprezentant romi
Reprezentant romi
Reprezentant romi
Reprezentant romi
Reprezentant romi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
274/02.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă
locală (GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2018, în vederea
aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020
Având în vedere Raportul de specialiate cu nr. 274/02.02.2018 promovat de expertul local pentru
romi şi Expunerea de motive nr. 275/02.02.2018 a primarului comunei Tăuteu, din care rezultă
necesitatea aprobării constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală (GIL) şi a
Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2018, în vederea aplicării Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada
2015 – 2020,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru muncă și protec ție socială, protec ție
copii, tineret și sport, activități social-culturale, culte din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada
2015 – 2020,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 6, lit. a, pct. 2, 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 componenţa Grupului de lucru local (GLL), constituit în temeiul Hotărârii
Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, după cum urmează:
- Brindea Cornel
- Viceprimarul comunei Tăuteu
- Colompar Stela
- Expert local pentru romi
- Colompar Samuel Afin
- Educator limba romani – Şcoala Gimanzială nr. 2 Bogei
- Dr. Drimbău Olimpia
- Medic de familie – Dispensar uman Tăuteu
- Ciarnău Florin
- ajutor şef post poliţie Tăuteu
- Pui Gavril
- consilier local
Art. 2 Grupul de lucru local (GLL) îndeplineşte atribuţiile prevăzute la pct.V din Cap.ll,
Subcapitolul 2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.
Art. 3 Se constituie la nivelul comunei Tăuteu Grupul de iniţiativă locală (GIL), în componenţa
prevăzută la anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 4 Se aprobă Planul Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2018, în vederea
aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
pentru perioada 2015 – 2020, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Tăuteu şi expertul local pentru romi.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Asistenţă Socială
- Persoanelor nominalizate la art. 1
- Site: www.comunatauteu.ro

Hotărârea a fost adoptată cu -- voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab țineri”, fiind
prezenți -- consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre privind
aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală (GIL) şi a
Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2018, în vederea aplicării Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru
perioada 2015 – 2020

GRUPUL DE INIŢAITIVĂ LOCALĂ (GIL)

DIN COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR
Se constituie la nivelul comunei Tăuteu, judeţul Bihor, Grupul de iniţiativă locală (GIL)
pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, în următoarea componenţă:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Funcţia

Nume şi prenume

Reprezentant

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Colompar Adrian Mihai
Balog Mădălin Dumitru
Farcaş Liliana
Varga Costel
Colompar Mihai

Reprezentant romi
Reprezentant romi
Reprezentant romi
Reprezentant romi
Reprezentant romi

INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 274 din 02.02.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
Privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală
(GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2018, în vederea aplicării

Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
pentru perioada 2015 – 2020
Instituţiile guvernamentale, prin politicile lor sectoriale şi societatea civilă joacă un rol
determinant în procesul de dezvoltare social a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome şi pot
influenţa prin planificarea intervenţiilor lor, schimbarea social în general, şi în special să contribuie la
îmbunătăţirea situaţiei romilor.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 a fost aprobată Strategia Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, care prevede o
serie de măsuri ce trebuie îndeplinite, atât de autorităţile publice de la nivel central, cât şi de cele de la
nivel local.
La nivelul ministerelor vor fi înfiinţate, sau, după caz, reactivate Comisiile Ministeriale pentru
Romi (CMR), în cadrul Instituţiilor Prefectului se organizează birourile judeţene pentru romi, iar prin
hotărâre a consiliului local se va înfiinţa Grupul de lucru local (GLL) la nivelul comunei. Grupul de lucru
local (GLL) este format din: expertul local pentru romi, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale,
membrii ai Consiliului Local (inclusiv consilieri aleşi ai minorităţii rome, dacă este cazul), membri ai
organizaţiilor neguvernamentale (inclusiv cele ale romilor) şi un delegat al comunităţii locale a romilor
din Grupul de iniţiativă locală (GIL).
Analizând Raportul de specialiate cu nr. 130 din 21.01.2016 întocmit de dna. Colompar Stela,
expertul local pentru romi în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu, din care
rezultă necesitatea aprobării constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală
(GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2016, în vederea aplicării
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru
perioada 2015 – 2020,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2, 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,
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 29
ianuarie 2016.
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Nr. 275 din 02.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală
(GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2018, în vederea aplicării
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
pentru perioada 2015 – 2020

În vederea creşterii participării persoanelor de etnie romă la viaţa societăţii, sub toate formele de
manifestare ale acesteia – economică, civică şi politică, culturală, participare la educaţie – precum şi
penru reducerea factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială, se impune analizarea
şi aprobarea Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2018, în vederea implementării
H.G. nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.
De asemenea, tot în sprijinul implementării în bune condiţii a Strategiei se impune şi constituirea:
- Grupului de lucru local (GLL)
- Grupului de iniţiativă locală (GIL)
Planul local de acţiune urmăreşte implicarea autorităţii publice locale a romilor şi a societăţii
civile în activităţi care vizează creşterea incluziunii socio-economice, având la bază următaorele
obiective:
1. Creşterea nivelului de incluziune educaţională a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome,
inclusiv a celor din comunităţile tradiţionale rome, la un nivel similar cu cel al restului populaţiei,
inclusiv prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon şcolar şi analfabetism,
prin măsuri afirmative şi asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al romilor la o educaţie de
calitate.
2. Asigurarea accesului tuturor copiilor de etnie romă la o educaţie de calitate.
3. Creşeterea nivelului de ocupare a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome şi combaterea
decalajelor de participare pe piaţa muncii comparativ cu populaţia majoritară, inclusiv prin
acordarea de sprijin persoanelor cu şanse reduse de acces pe piaţa muncii, prin implementarea de
măsuri proactive de ocupare, cum ar fi: consiliere, mediere şi formare profesională.
4. Îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin creşterea
accesului la servicii de sănătate preventive şi curative.
5. Îmbunătăţirea coniţiilor de locuit în comunităţile locale defavorizate rome din punct de vedere
economico-social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi mică infrastructură.
6. Păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identitărţii culturale (limbă, obiceiuri, patrimoniu etc.) a
romilor, în concordanţă cu respectarea drepturilor omului şi a legislaţiei în vigoare.
7. Îmunătăţirea situaţiei sociale a categoriilor defavorizate rome în domeniile: dezvoltare
comunitară, protecţia copilului, justiţie şi ordine publică.
8. Dezvoltarea unei abordări integrate a domeniilor prioritare şi corelarea tuturor măsurilor
cuprinse în Strategie, în vederea sprijinirii cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, pe tot
parcursul vieţii, cu măsuri directe specifice problemelor fiecărei etape de viaţă.
Faţă de cele menţionate mai sus şi în conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 6, lit.
a, pct. 2, 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, şi ale pct. 11 alin.2 din Anexa la H.G. nr. 18/2015
privind Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
pentru perioada 2015 – 2020,
PROPUN
Aprobarea constituirii:
1. Grupului de lucru local (GLL) în următoarea componenţă:
o Brindea Cornel
- Viceprimarul comunei Tăuteu
o Colompar Stela
- Expert local pentru romi

o
o
o
o

Colompar Samuel Afin
Dr. Drimbău Olimpia
Colompar Adrian Mihai
Pui Gavril

- Educator limba romani – Şcoala Gimanzială nr. 2 Bogei
- Medic de familie – Dispensar uman Tăuteu
- preşedinte Partida Romilor – Filiala Marghita
- consilier local

2. a Grupului de iniţiativă locală (GIL), conform Anexei nr. nr. 1 la prezentul raport de
specialitate;
3. şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2018, în vederea aplicării
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii
rome pentru perioada 2015 – 2020, conform Anexei nr. 2 la prezentul raport de specialitate.
Expert local pentru romi
COLOMPAR STELA

Vizat,
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

Anexa nr. 1 la Raportul de specialitate nr. 275/02.02.2018 privind
aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală (GIL) şi a
Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2018, în vederea aplicării Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru
perioada 2015 – 2020

GRUPUL DE INIŢAITIVĂ LOCALĂ (GIL)
DIN COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR
Se constituie la nivelul comunei Tăuteu, judeţul Bihor, Grupul de iniţiativă locală (GIL)
pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, în următoarea componenţă:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Funcţia

Nume şi prenume

Reprezentant

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

Colompar Adrian Mihai
Balog Mădălin Dumitru
Farcaş Liliana
Varga Costel
Colompar Mihai

Reprezentant romi
Reprezentant romi
Reprezentant romi
Reprezentant romi
Reprezentant romi

Expert local pentru romi
Colompar Stela

Vizat,
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL TĂUTEU
COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
H O T Ă R Â R E A NR. 19
Din 28 februarie 2018

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul
de specialitate al primarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive a iniţiatorului înregistrată la nr. 2652/15.12.2017 şi
Raportul de specialitate înregistrat la nr. 2653/15.02.2017 întocmit de Compartimentul Financiar
Contabil,
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru învă țământ, sănătate,
familie, juridică și disciplină din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu,
Având în vedere prevederile art. 23 alin. 1, alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
nr. 7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice, prevederile art. 36, alin. 2 lit. a și alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și Instrucțiunile pentru elaborarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici nr. 7660/2006;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 6 și ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Tăuteu pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul comunei Tăuteu prin aparatul de
specialitate.
Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Financiar Contabil
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL TĂUTEU
COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
Nr. 2652 din 15.12.2017

PROIECT DE H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor pentru anul 2018
Având în vedere Expunerea de motive a iniţiatorului înregistrată la nr. 2652/15.12.2017 şi
Raportul de specialitate înregistrat la nr. 2653/15.12.2017
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru învă țământ, sănătate,
familie, juridică și disciplină din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu,
Având în vedere prevederile art. 23 alin. 1, alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
nr. 7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice, prevederile art. 36, alin. 2 lit. a și alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și Instrucțiunile pentru elaborarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici nr. 7660/2006;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 6 și ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu, județul Bihor, inițiază următorul
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Tăuteu pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul comunei Tăuteu prin aparatul de
specialitate.
Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartimentul Financiar Contabil
- www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu ..... voturi ”pentru”, ..... voturi ”împotrivă”, ...... ”abțineri”, fiind
prezenți ....... consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
PRIMAR
Nr. 2652 din 15.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. ”b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, planul de ocupare a
funcţiilor publice se elaborează anulal, de către primar, prin aparatul de specialitate, pentru autorităţile
şi instituţiile publice din administraţia publică locală.
Potrivit alin. (4) al aceluiaşi articol, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia
publică locală, planul de ocupare a funcţiilor publice se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local.
Precizăm că, potrivit art. 57, art. 65 şi art. 70 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, recrutarea în vederea intrării în corpul de rezervă al
funcţionarilor publici, examenul de promovare în grad şi concursul de promovare rapidă, se realizează
în limita funcţiilor publice rezervate acestor scopuri în planul de ocupare a funcţiilor publice.
Conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, actele
administrative de ocupare a funcţiilor publice prin alte modalităţi decât cele propuse şi aprobate prin
Planul de ocupare a funcţiilor publice, sunt nule de drept.
Faţă de cele prezentate, în proiectul de hotărâre s-a propus aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice pe anul 2018, cu precizarea că, ocuparea funcţiilor publice vacante prin recrutare, se
va face cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 77/2013, pentru stabilirea unor măsuri
privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea
Guvernului ori a ministerelor
În baza celor menţionate mai sus, supun spre aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Tăuteu, judeţul Bihor.

Primar,
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2653 din 15.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, pentru
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor
Temeiul legal al prezentului Proiect de hotărâre îl constituie prevederile art. 23 al Legii nr.
188/1999 republicată, actualizată privind Statutul funcţionarilor publici şi prevederile Ordinului nr.
7660/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice,
în baza cărora ordonatorului principal de credite îi revine sarcina de a elabora Planul de ocupare a
funcţiilor publice pentru aparatul său de specialitate şi de a-l supune aprobării Consiliului Local, iar in
termen de 30 de zile de la data aprobării Planului de ocupare a funcţiilor publice, ordonatorii principali
de credite din administraţia publică locală au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici o copie a actului administrativ de aprobare având anexat Planul de ocupare a
funcţiilor publice aprobat.
Elaborarea planurilor de către fiecare ordonator de credite se realizează cu respectarea
prevederilor Ordinului nr. 7660/2006, dar şi în funcţie de politica de personal a fiecărei instituţii.
Conform art. 23 alin. (2) lit. ”b” din Legea funcţionarilor publici, Planul de ocupare a funcţiilor
publice se elaborează anual, de către primar sau, după caz, de către preşedintele consiliului judeţean,
prin aparatul propriu de specialitate, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică
locală. Modalităţile de ocupare a funcţiilor publice sunt cele stabilite în anexa nr. 1 la Ordinul
7660/2006.
Conform art. 23 alin. (4), Planul de ocupare a funcţiilor publice şi modalităţile de ocupare a
funcţiilor publice devin obligatorii după aprobarea lor prin hotărâre de consiliu local.
Prin excepţie, autorităţile publice locale pot modifica semestrial modalităţile de ocupare a
funcţiilor publice cu respectarea prevederilor art. 23 din Legea nr 188/1999 republicată, actualizată
privind Statutul funcționarilor publici, cu reluarea întregii proceduri de avizare şi aprobare.
Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte:
- numărul maxim al funcțiilor publice rezervate promovării funcționarilor publici,
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate in scopul promovării rapide,
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare,
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate,
- numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării,
- numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie si pe grade profesionale,
- numărul maxim al funcţiilor publice de conducere si al funcţiilor publice corespunzătoare
categoriei înalţilor funcţionari publici.
Definire termeni utilizaţi în Anexa la prezentul proiect:
a) funcţii publice vacante – funcţii publice care s-au vacantat ca urmare a încetării raporturilor de
serviciu, a transferului titularului funcţiei publice, a mutării definitive a funcţionarului public în cadrul
altui compartiment sau funcţii publice propuse pentru înfiinţare, inclusiv prin modificarea calităţii
postului din funcţie în regim contractual în funcţie publică;
b) funcţii publice temporar vacante – funcţii publice ai căror titulari au raporturile de serviciu
suspendate pe o perioadă de cel puţin o lună;
c) concurs de promovare – concurs organizat în condiţiile legii pentru ocuparea unei funcţii publice
cu grad profesional superior, la care pot participa numai persoanele care au calitatea de funcţionar
public şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi condiţiile specifice de participare la concurs;
d) concurs de promovare rapidă – concurs organizat în condiţiile legii, la care pot participa funcționarii
publici care îndeplinesc condiţiile din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
e) concurs de recrutare – concurs organizat în condiţiile legii, la care poate participa orice persoană
care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi condiţiile specifice de participare la concurs;
f) funcţii publice supuse reorganizării – categorie de funcţii publice care urmează a fi supuse
procedurilor de transformare sau desfiinţare, inclusiv prin modificarea calităţii posturilor în sensul
transformării unei funcţii publice în funcţie în regim contractual;
g) transformarea unei funcţii publice – modificarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului pentru

funcţia publică respectivă în proporţie de peste 50%, transformarea funcţiilor publice de grad
profesional debutant în grad profesional asistent la încheierea perioadei de stagiu, transformarea unui
post de nivel superior într-un post de nivel inferior, precum şi transformarea unei funcţii publice în alta
funcţie publică de acelaşi nivel sau de nivel inferior.
În anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Tăuteu este prevăzut un
număr total de 12 funcții publice, dintre care:
- 1 post funcție publică conducere (secretar comună) – ocupat
- 1 post funcție publică conducere de șef serviciu Financiar - Contabil – ocupat
- 6 funcții publice de execuție – ocupate
- 4 funcții publice de execuție – vacante
În anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Tăuteu este prevăzut un
număr total de 16 funcții contractuale de execuție, dintre care:
- 15 funcții contractuale de execuție – ocupate
- 1 funcție contractuală de execuție – vacantă
Conform OG 77/2013 instituțiile pot ocupa prin concurs/examen posturi conform principiului:
"unu la unu", respectiv la un post ocupat devenit vacant, un post ocupat.“ Astfel, în funcție de ieșirile
din sistem, vom organiza concursuri de recrutare/promovare pentru a suplini lipsa de personal.
Punerea în practică a acestor propuneri este condiţionată de mai mulţi factori: legislaţia în
materie valabilă pentru anul 2018, intenţia candidaţilor de a participa la examene, condiţia de a fi
admişi şi promovaţi de comisie.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa Consiliului Local
să dezbată şi să aprobe proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Ec. Curtean Florina

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
HOTĂRÂRE NR. 20
Din 28 februarie 2018
Privind aprobarea contribuției lunare la Asociația Comunelor

din România – Filiala Județeană Bihor
Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 366/14.02.2018 întocmită de d-ul primar privind
propunerea de aprobaore a contribuției lunare la Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană
Bihor și Raportul de specialitate nr. 399/19.02.2018 al Compartimentului Financiar Contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, comunei Tăuteu,
Luând în considerare Decizia nr. 3/08 februarie 2018 a Adunării Reprezentan ților Entită ților
Publice Partenere ai Filialei Județene Bihor a Asociației Comunelor din România, comunicată prin
adresa nr. 366/14.02.2018,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local
al Comunei Tăuteu;
Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o
condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz etitate publică fiind comuna, în
calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv, de instituţie publică locală;
Apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de audit public
intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea;
Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, în
temeiul unui acord de cooperare, prin relaţiile profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate,
eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi;
În conformitate cu prevederile:
- Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată
prin Legea nr.199/1997;
- Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 11, alin. 4 şi art. 36 alin. 1, alin. 2 lit.e şi alin. 7 lit. a şi c din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art.13 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- art. 35 alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii și ale Codului
muncii;
- Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare, Codului de procedură civilă;
- Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor publice
nr. 252/2004;
- Statutul Asociaţiei Comunelor din România;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 36 din 29 mai 2015 privind aderarea comunei
Tăuteu la Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R) și Hotărârea Consiliului Local al comunei
Tăuteu nr. 41 din 19 mai 2016 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi
exercitarea activităţii de audit public intern;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2, lit. f, art. 61, alin. 1 şi 2, art. 62 alin.1, precum şi ale
art.115, alin.1, lit. b, alin. 3, alin. 5, alin. 6 şi alin. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 (1) Se aprobă contribuția lunară ce reprezintă obligația financiară rezultată din
funcționarea Compartimentului de Audit Public Intern la nivelul Asociației Comunelor din România –
Filiala Județeană Bihor, în cuantum de 900 lei/lunar.

(2) Contribuția prevăzută la alineatul (1), precum și orice altă obligație financiară rezultată din
acordul de cooperare, potrivit legii, se suportă integral de la bugetul local.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Tăuteu și
Compartimentul Financiar Contabil.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Filiala Județeană Bihor a Asociației comunelor din România
- Compartimentul Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu. ro
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 366 din 14.02.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea contribuției lunare la Asociația Comunelor

din România – Filiala Județeană Bihor
Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 366/14.02.2018 întocmită de d-ul primar privind
propunerea de aprobaore a contribuției lunare la Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană
Bihor, Raportul de specialitate nr. 399/19.02.2018 Compartimentului Financiar Contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, comunei Tăuteu,
Luând în considerare Decizia nr. 3/08 februarie 2018 a Adunării Reprezentanților Entită ților
Publice Partenere ai Filialei Județene Bihor a Asociației Comunelor din România, comunicată prin
adresa nr. 366/14.02.2018,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local
al Comunei Tăuteu;
Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o
condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz etitate publică fiind comuna, în
calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv, de instituţie publică locală;
Apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de audit public
intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea;
Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, în
temeiul unui acord de cooperare, prin relaţiile profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate,
eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi;
În conformitate cu prevederile:
- Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată
prin Legea nr.199/1997;
- Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 11, alin. 4 şi art. 36 alin. 1, alin. 2 lit.e şi alin. 7 lit. a şi c din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art.13 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- art. 35 alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii și ale Codului
muncii;
- Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare, Codului de procedură civilă;
- Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor publice
nr. 252/2004;
- Statutul Asociaţiei Comunelor din România;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 36 din 29 mai 2015 privind aderarea comunei
Tăuteu la Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R) și Hotărârea Consiliului Local al comunei
Tăuteu nr. 41 din 19 mai 2016 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi
exercitarea activităţii de audit public intern;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. 2, lit. f, art. 61, alin. 1 şi 2, art. 62 alin.1, precum şi ale
art.115, alin.1, lit. b, alin. 3, alin. 5, alin. 6 şi alin. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 (1) Se aprobă contribuția lunară ce reprezintă obligația financiară rezultată din
funcționarea Compartimentului de Audit Public Intern la nivelul Asociației Comunelor din România –
Filiala Județeană Bihor, în cuantum de 900 lei/lunar.

(2) Contribuția prevăzută la alineatul (1), precum și orice altă obligație financiară rezultată din
acordul de cooperare, potrivit legii, se suportă integral de la bugetul local.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Tăuteu și
Compartimentul Financiar Contabil.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Filiala Județeană Bihor a Asociației comunelor din România
- Compartimentul Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu. ro
Hotărârea a fost adoptată cu ___ voturi ”pentru”, ___ voturi ”împotrivă”, ___ ”ab țineri”,
fiind prezenți ___ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 366 din 14.02.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare la Asociația Comunelor

din România – Filiala Județeană Bihor
Analizând Decizia nr. 3/08 februarie 2018 a Adunării Reprezentanților Entităților Publice
Partenere ai Filialei Județene Bihor a Asociației Comunelor din România (A.Co.R.), comunicată prin
adresa nr. 366/14.02.2018, prin care s-a aprobat nivelul contribuției lunare pentru comunele membre ale
A.Co.R., în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei comune, după cum urmează:
1. comună până la 3.000 locuitori
- 700 lei/lunar
2. comună între 3.001 – 5.000 locuitori
- 900 lei/lunar
3. comună între 5.001 – 10.000 locuitori
- 1.100 lei/lunar
4. oraș până în 10.000 locuitori
- 1.100 lei/lunar
Luând în considerare faptul că, conform ultimului Recensământ al popula ției din anul 2011,
populația comunei Tăuteu este de 4304 locuitori,
Având în vedere cele mai sus menționate, propun aprobarea contribuției lunare la Asociația
Comunelor din România – Filiala Județeană Bihor.
Având în vedere cele prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa extraordinară
din 28 februarie 2018.
Iniţiator,
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 399 din 19.02.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare la Asociația Comunelor

din România – Filiala Județeană Bihor
În conformitate cu prevederile:
- Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată
prin Legea nr.199/1997;
- Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 11, alin. 4 şi art. 36 alin. 1, alin. 2 lit.e şi alin. 7 lit. a şi c din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art.13 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- art.35 alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii și ale Codului
muncii;
- Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare, Codului de procedură civilă;
- Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor publice
nr. 252/2004;
- Statutul Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale statutului Filialei Judeţene
Alba a Asociaţiei comunelor din România;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 29 mai 2015 privind aderarea comunei Tăuteu la
Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R).
Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o
condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz etitate publică fiind comuna, în
calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv, de instituţie publică locală;
Apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de audit public
intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea;
Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, în
temeiul unui acord de cooperare, prin relaţiile profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate,
eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi;
Propun însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit
public intern.
Având în vedere cele prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa extraordinară
din data de 28 februarie 2018.
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Şef serviciu
Ec. Curtean Florina
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
H O T Ă R Â R E A NR. 21
Din 28 februarie 2018
Privind aprobarea Proiectului de Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din comuna Tăuteu
Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 408/20.02.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul
de specialitate nr. 422/22.02.2018 al Compartimentului Agricol și Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, cu privire la propunerea de Proiectului de Amenajamentul
pastoral pentru pajiștile din comuna Tăuteu, județul Bihor,
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
Respectând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c raportate la cele ale alin. 5 lit. a şi cele ale alin. 6 lit. a punctul 18, coroborate
cu cele ale art. 120, art. 123, alin. 1 și art. 124 şi art. 115 alin. 3 şi alin. 5 – alin. 7 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- art. 4, art. 1 alin. (1), art. 6, art. 8, art. 12, art. 13 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013;
Ținând cont de prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013
privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte și al Ordinului
Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti
aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 coroborate cu art. 115 alin. 1, lit. b din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 (1) Se aprobă Proiectul de Amenajament pastoral pentru pajiștile din comuna Tăuteu,
județul Bihor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Amenajamentul pastoral prevăzut la alineatul 1 reprezintă actul administrativ prin care se
gestionează pajiștile permanente aflate pe teritoriul comunei Tăuteu și este valabil pe o perioadă de 10 ani.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Peto Gavril

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 408 din 20.02.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Proiectului de Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din comuna Tăuteu

Având în vedere Expunerea de motive nr. 408/20.02.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi
Raportul de specialitate nr. 422/22.02.2018 al Compartimentului Agricol și Cadastru din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, cu privire la propunerea de Proiectului de Amenajamentul
pastoral pentru pajiștile din comuna Tăuteu,
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
Respectând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c raportate la cele ale alin. 5 lit. a şi cele ale alin. 6 lit. a punctul 18, coroborate
cu cele ale art. 120, art. 123, alin. 1 și art. 124 şi art. 115 alin. 3 şi alin. 5 – alin. 7 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- art. 4, art. 1 alin. (1), art. 6, art. 8, art. 12, art. 13 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013;
Ținând cont de prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013
privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte și al Ordinului
Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti
aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 coroborate cu art. 115 alin. 1, lit. b din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:
P R O I E C T D E H O TĂ R Â R E
Art. 1 (1) Se aprobă Proiectul de Amenajament pastoral pentru pajiștile din comuna Tăuteu,
județul Bihor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Amenajamentul pastoral prevăzut la alineatul 1 reprezintă actul administrativ prin care se
gestionează pajiștile permanente aflate pe teritoriul comunei Tăuteu și este valabil pe o perioadă de 10 ani.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Primarul Comunei Abrămuț
- Site: www.comunatauteu.ro
Hotărârea a fost adoptată cu ___ voturi ”pentru”, ___ voturi ”împotrivă”, ___ ”ab țineri”, fiind
prezenți ___ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
INIŢIATOR
Primar,
Vincze Nandor-Ştefan
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
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PRIMAR
Nr. 408 din 20.02.2018
EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului de Amenajamentul pastoral pentru
pajiștile din comuna Tăuteu

În baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, şi în luând în considerare:
Având în vedere cadrul legal pentru administrarea pajiștilor aflate în domeniul public și/sau privat
al comunelor, orașelor , municipiilor se face pe baza unui plan de management, respectiv că modul de
gestionare a pajiștilor se stabilește prin amenajamente pastorale și regulamentul care îndeplinește un dublu
rol: fiind un instrument juridic (solicitat și prevăzut lege ) și un instrument tehnic (necesită implicarea
specialiștilor în cercetare din diferite domenii pentru elaborarea unor sturi de măsuri tehnice pentru a
asigura cerințele nutriționale ale animalelor .
Întocmirea amenajamentelor pastorale trebuie să respecte cadrul legal în vigoare cu normele
metodologice în domeniu privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente utilizând
atât instrumente tehnice ,juridice de specialitate cât și instrumente de ordin financiar fără de care nu este
posibil materializarea măsurilor tehnice și juridice. Modul de implementare a amenajemanetului pastoral se
stabilește prin contractul de concesiune sau închiriere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiții agricole și de mediu revine exclusiv
utilizatorului. Utilizatorii pajiștii, crescătorii de animale – persoanele fizice sau persoanele juridice – ,
trebuie să dețină înscrise în Registrul Național de Exploatațiilor (RNE).
Conform prevederilor art. 9 alin. 1 din H.G. nr. 1064 din 11/12/2013, amanajamentul pastoral
cuprinde un număr de 16 criterii, condiții și necesități pentru elaborarea, organizarea și administrarea
pajiștilor.
Având în vedere cele prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, solicit Compartimentului Agricol și Cadastru întocmirea Raportului de specialitate , urmând ca
proiectul de hotărâre să fie supus spre adoptare Consiliului Local, în şedinţa ordinară din 28 februarie
2018.

Iniţiator,
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT AGRICOL ȘI CADASTRU
Nr. 422 din 22.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului de Amenajamentul pastoral pentru
pajiștile din comuna Tăuteu
În vederea asigurării unui management corespunzător a unei pajiști pemanente, trebuie să fie
utilizate, atât instrumente tehnice și juridice de specialitate, cât și instrumente de ordin financiar, fără de
care nu ar fi posibilă materializarea măsurilor tehnice și juridice.
Modalitatea de administrare a pajiștilor aparținătoare unei localități, reprezintă felul în care se
asigură managementul unei pajiști, respectiv organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
permanente, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013.
Implementarea Amenajamentului pastoral cu Regulamentul de utilizare, împreună cu
documentațiile și măsurile tehnice, organizatorice și economice sunt necesare ameliorării, exploatării
pajiștilor, în scopul realizării unui management în conformitate cu normele metodologice prevăzute în
O.U.G. nr. 34/2013 și H.G. nr.1064/11/12/2013.
La nivelul U.A.T. comuna Tăuteu, amenajamentul pastoral s-a executat pe o suprafa ță totală de
180,00 ha de pajiști, astfel cum sunt identificate în tabelul următor:
Nr.
Crt
.

Denumire
a Locală

Categoria
de
folosință

Nr. C.F
sau
Cadastral

Suprafața
(Ha)

Nr. topo

62,9110

1

Rara

Pășune

17; 635;

1285,25; 1286/4;
1286/5; 1286/6; 1287;
1288; 1289; 1290;
1291; 1292; 1293;
1294; 1295/1; 1295/2;
1296/5; 1297; 1298;
1299; 1309/2; 1303;
1304; 1305; 1306;
1307; 1308; 1309/1;
1309/2; 1366/2

2

Rara (SondăTopoi)

Pășune

635

1302

1,6259

3

Dealul Husti

Pășune

462; 459;
438;

6,4583

4

Bogei

Pășune

17; 938

670; 671; 672; 678; 679;
680; 681;
1490; 1485; 1478; 1492;
1491; 1476; 1495; 1486;
1493; 1477; 1494; 1496;
1474; 1473; 1458, 1459;
1472; 1498; 1460; 1467;
1468; 1465; 1469; 1470;
1464; 1463; 1462; 1471;
1500; 1501; 1502; 1503;
1504; 1505, 1506; 1508;
1537.

5

TOTAL

113,0625

184,0577
*

Nota* : 4,0577 Ha sunt drumuri de exploatare

Amenajamentul pastoral pentru pajiștile din comuna Tăuteu cuprinde XVII capitole, unde se face
descrierea tuturor serviciilor, lucrărilor, obligațiilor, răspunderilor și recomandărilor necesare de executat
pentru a asigura un management optim și conform legilor în vigoare, respectând și modul de gestionare a
pajiștilor și regulamentelul stabilit în domeniul pastoral.

Pentru o bună implementare a prezentului amenajament pastoral sunt necesare modificări la
contractele de concesiune, închiriere încheiate înainte de apariția/executarea acestei lucrări prevăzute de
legislația în vigoare. Astfel, este necesar să se aducă la cunoștința utilizatorului de pajiști toate
regulamentele, obligațiile, răspunderile, lucrările și recomandările pentru îndeplinirea administrării
pajiștilor în condiții optime.
Acest aspect se va realiza pe baza unui act adițional la contractul respectiv cu însu șiri prin HCL
sau, dacă contractele de concesiune/închiriere expiră anul acesta, se va întocmi documentația necesară
pentru atribuire, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Având în vedere cele prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din
data de 28 februarie 2018.
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