
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 30
Din 27 aprilie 2018

Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 27 aprilie 2018

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. 51 din 19 aprilie 2018 privind convocarea

şi Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, în data de 27 aprilie 2018,
propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 771/05.04.2018ș  a Primarului
comunei Tăuteu, 
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. 846/19.04.2018 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,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din
data de 27 aprilie 2018, după cum urmează:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  procesului-verbal  al  şedinţei  ordinare  din  data  de  28
februarie 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

2. Proiect  de  hotărâre  privind  contului  de  execu ie  al  bugetului  local  al  comunei  Tăuteu  peț
trimestrul I - anul 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare, transport
i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ș ș ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bilan ului  contabil  al  S.C.  SERVICIUL PUBLIC  DEț

INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș
            Art. 2 Prezenta hotărâre se va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei Tăuteu i va fi adusă la cuno tin a cetă enilor prin afi are la sediul Primăriei comunei Tăuteu iș ș ț ț ș ș
pe site-ul www.comunatauteu.ro  de către secretarul comunei. 
             Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ             
                CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR

       Toth Botond Bela                       Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 771/05.04.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a

Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 27 aprilie 2018

             Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. ____ din
__.04.2018 privind  convocarea  şi  ordinea  de  zi  a  şedinţei  ordinare  a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data de 27 aprilie 2018, propusă de primarul Comunei Tăuteu,
precum i Expunerea de motive nr. 771/05.04.2018 a Primarului comunei Tăuteu,ș
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. _____ din __.04.2018 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 27 aprilie 2017, după cum urmează:

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  procesului-verbal  al  şedinţei  ordinare  din  data  de  28
februarie 2018.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
2. Proiect de hotărâre privind contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrulț
I - anul 2018.

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

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bilan ului  contabil  al  S.C.  SERVICIUL PUBLIC  DEț
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
5. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

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

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
PRIMAR
Nr. 771 din 05.04.2018

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 27 aprilie 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 ini iate de primarul comunei Tăuteu i propunerea de a fi dezbătuteț ș

în edin a ordinară a Consiliului Local din data de 27 aprilie 2018,ș ț

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

de zi pentru edin a ordinară din data de 27 aprilie 2018ș ț , în conformitate cu prevederilor art. 35 şi

art. 41 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare i îl propunem spre dezbatere în edin a ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteu dinș ș ț

data de 27 aprilie 2018.

Ini iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 31
Din 27 aprilie 2018

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 27 aprilie 2018 

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 772/05.04.2018 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al  edin ei  ordinare a Consiliului  Local  alș ț
comunei Tăuteu din data de 28 martie 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 28 martie 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,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 28 martie 2018, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 693 din 28 martie 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”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
    CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR
       Toth Botond Bela                    Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 772 din 05.04.2018

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

din data de 27 aprilie 2018 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 522/05.03.2018 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al  edin ei  ordinare a Consiliului  Local  alș ț
comunei Tăuteu din data de 28 martie 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 28 martie 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 28 martie 2018, în forma în care a fost prezentat.
           Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 693 din 28 martie 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”, ____ ”ab ineri”,ț
fiind prezen i ____ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț
           

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 772 din 05.04.2018

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 28 martie 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  edin e,ș ț
secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al edin ei anterioare, iar consilierii locali au dreptul ca,ș ț
în cadrul edin ei, să conteste con inutul procesului-verbal i să ceară men ionarea exactă a opiniilorș ț ț ș ț
exprimate în edin a anterioară,ș ț  
               Având în vedere că dezbaterile din edin a ordinară a consiliului local, precum i modul în careș ț ș
i-a exercitat votul fiecare consilier local au fost consemnate în ș Procesul-verbal de edin ă înregistratș ț

sub  numărul  693/28.03.2018,  fiind  semnat  de  pre edintele  de  edin ă  i  de  secretarul  unită iiș ș ț ș ț
administrativ-teritoriale,  care  i-au  asumat,  prin  semnătură,  responsabilitatea  veridicită ii  celorș ț
consemnate,
               i, întrucât Ș sunt/nu sunt obiec iuni din partea consilierilor cu privire la cele consemnate înț
cuprinsul procesului-verbal de edin ă,ș ț
               Considerăm legală şi oportună  adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
Procesului-verbal al edin ei ordinare din data de 28 martie 2018ș ț , în conformitate cu prevederilor
art.  42,  alin.  5  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr. 215/2001,  republicată,  cu modificările  şi
completările ulterioare i îl propunem spre dezbatere în edin a ordinară a Consiliului Local al comuneiș ș ț
Tăuteu din data de 27 aprilie 2018.

Ini iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 32
Din 27 aprilie 2018

Privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteuț
 pe trimestrul I - anul 2018

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Analizând  Expunerea  de  motive  nr.  773/05.04.2018  a  primarului  comunei  Tăuteu,  din  care

rezultă necesitatea aprobării contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul I,ț
anul 2018 şi Raportul de specialiate cu nr. 774/05.04.2018 al Compartimentului Financiar Contabil,
           Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
          Având în vedere  prevederile art. 49 alin. 12, art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
pulice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările
şi  completările  ulterioare,  Legea  nr.  273/2006 privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
          Respectând  prevederile Legii  nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală;             
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. a şi lit.  b, art.  45 alin. 2, lit. a  coroborate cu
prevederile  art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă contul de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul I al anuluiț
2018, întocmit pe baza balanţei de verificare, a bilanţului contabil şi a contului de execuţie a bugetului
local la 31 martie 2018, prezentat conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

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

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
     CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR
       Toth Botond Bela                                                          Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 773 din 05.04.2018

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

pe trimestrul I – anul 2018

Analizând  Expunerea  de  motive  nr.  773/05.04.2018  a  primarului  comunei  Tăuteu,  din  care
rezultă necesitatea aprobării contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul I –ț
anul 2018 şi Raportul de specialiate cu nr. 774/05.04.2018 al Compartimentului Financiar Contabil,
           Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
          Având în vedere  prevederile art. 49 alin. 12, art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
pulice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările
şi  completările  ulterioare,  Legea  nr.  273/2006 privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
          Respectând  prevederile Legii  nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală;             
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit.a şi lit. b, art. 45 alin. 2, lit. a  coroborate cu prevederile
art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

Art. 1 Se aprobă contul de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul I al anuluiț
2017, întocmit pe baza balanţei de verificare, a bilanţului contabil şi a contului de execuţie a bugetului
local la 31 martie 2018, prezentat conform anexelor, care fac parte integrantă din prezentul proiect de
hotărâre. 
            Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro 

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 773 din 05.04.2018

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

 comunei Tăuteu pe trimestrul I – anul 2018

            Caracteristica de bază a contului de execuţie este aceea ca oglindeşte realizările, dimensiunea
efectivă a activităţii economice şi sociale consumatoare de resurse şi producătoare de rezultate. Dacă
bugetul de venituri  şi cheltuieli  este un document previzional,  care estimează mărimea indicatorilor,
contul  de  execuţie  prezintă  gradul  de  îndeplinire  a  ceea  ce  instituţia  şi-a  propus  şi  cuprinde  toate
operaţiile efectuate de instituţie în cursul trimestrului I al anului 2018 în legătură cu încasările şi plăţile
efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul. 

             În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12, art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
pulice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările
şi completările ulterioare,

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

               În contextul celor prezentate mai sus, constat că  propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare  şi  supun  spre  adoptare  Consiliului  Local  proiectul  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea
contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul I – anul 2018ț , în şedinţa
ordinară din data de 27 aprilie 2018. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 774 din 05.04.2018

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

 pe trimestrul I – anul 2018

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

Având în vedere cele menţionate mai sus, 

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

            Aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul I – anulț
2018, în conformitate cu anexele  care fac parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

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. 33
Din 27 aprilie 2018

Privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare, transport i depozitare aș
de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihorș ț

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Analizând adresa cu numărul de înregistrare 478/03.04.2018 a operatorului economic S.C. RER
VEST S.A. i Memoriul justificativ prin care se propuneș  majorarea tarifelor de colectare, transport iș
depozitarea  a deşeurilor  menajere  de la persoanele fizice  i  persoanele juridice de pe raza comuneiș
Tăuteu, 
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 775/05.04.2018 a primarului comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 776/05.04.2018 cu privire la modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de
concesiune  nr.  1082  din  18.08.2014  privind  delegarea  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  al
comunei Tăuteu, jude ul Bihor,       ț
            Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
             În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al Autorită ii Na ionale de Reglementareț ț
pentru Serviciile  Publice de Utilită i  Publice,  privind aprobarea Normelor  metodologice de stabilire,ț
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită ile specifice serviciului de salubrizare a localită ilor iț ț ș
al Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,

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

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă, începând cu  01 mai 2018, modificarea tarifelor de colectare, transport iș
depozitare a deşeurilor menajere, inclusiv frac ii colectate separat, după cum urmează: ț

- pentru persoanele fizice de la 4,63 lei/persoană/lună la 4,86 lei/persoană/lună (inclusiv TVA)
- pentru persoanele juridice (agen i economici i institu ii publice/private) de la 55,51 lei/mc/lunăț ș ț

la 57,91 lei/mc/lună (inclusiv TVA).
           Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează Primarul comunei Tăuteu iț ș
Compartimentul Financiar Contabil.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- S.C. RER VEST S.A.
- Compartimentul Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro      

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

    CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR
        Toth Botond Bela                     Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


 ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 775 din 05.04.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea modificării tarifelor modificării tarifelor pentru serviciul de colectare,
transport i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor ș ș ț

           Analizând adresa cu numărul de înregistrare 478/03.04.2018 a operatorului economic S.C. RER
VEST S.A. i Memoriul justificativ prin care se propuneș  majorarea tarifelor de colectare, transport iș
depozitarea  a deşeurilor  menajere  de la persoanele fizice  i  persoanele juridice de pe raza comuneiș
Tăuteu, 
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 775/05.04.2018 a primarului comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 776/05.04.2018 cu privire la modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de
concesiune  nr.  1082  din  18.08.2014  privind  delegarea  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  al
comunei Tăuteu, jude ul Bihor,                    ț
            Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
             În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al Autorită ii Na ionale de Reglementareț ț
pentru Serviciile  Publice de Utilită i  Publice,  privind aprobarea Normelor  metodologice de stabilire,ț
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită ile specifice serviciului de salubrizare a localită ilor iț ț ș
al Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,

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, începând cu 01 martie 2017, modificarea tarifelor de colectare, transport iș
depozitare a deşeurilor menajere, inclusiv frac ii colectate separat, după cum urmează: ț

- pentru persoanele fizice de la 4,63 lei/persoană/lună la 4,86 lei/persoană/lună (inclusiv TVA)
- pentru persoanele juridice (agen i economici i institu ii publice/private) de la 55,51 lei/mc/lunăț ș ț

la 57,91 lei/mc/lună (inclusiv TVA).
           Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează Primarul comunei Tăuteu iț ș
Compartimentul Financiar Contabil.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- S.C. RER VEST S.A.
- Compartimentul Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro    

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


JUDEŢUL BIHOR
COMUN TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 775 din 05.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare,

transport i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihorș ș ț

            Analizând adresa cu numărul de înregistrare 478/03.04.2018 a operatorului economic S.C. RER
VEST S.A. i Memoriul justificativ, având ca anexe notele de fundamentare a pre urilor, prin care seș ț
propune majorarea tarifelor de colectare, transport i depozitarea a deşeurilor menajere de la persoaneleș
fizice i persoanele juridice – institu ii publice/private i agen i economici, de pe raza comunei Tăuteu, ș ț ș ț
            Având în vedere Contractul de concesiune nr. 1082 din 18.08.2014 privind delegarea gestiunii
serviciului public de salubrizare al comunei Tăuteu, jude ul Bihor încheiat cu operatorul economic  S.C.ț
RER  VEST ORADEA S.A.,          
             În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al Autorită ii Na ionale de Reglementareț ț
pentru Serviciile  Publice de Utilită i  Publice,  privind aprobarea Normelor  metodologice de stabilire,ț
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită ile specifice serviciului de salubrizare a localită ilor iț ț ș
al Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,

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,
            În contextul celor expuse mai sus,  solicit Compartimentului Financiar Contabil întocmirea
Raportului de specialitatea cu privire la modificarea tarifelor pentru serviciul de colectare, transport iș
depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihorș ț

             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  privind  aprobarea
modificării tarifelor pentru serviciul de colectare, transport i depozitare a de eurilor menajere deș ș
pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihorț , în şedinţa ordinară din 27 aprilie 2018. 

Îni iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 775 din 05.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare,

transport i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor ș ș ț

 
             În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al Autorită ii Na ionale de Reglementareț ț
pentru Serviciile  Publice de Utilită i  Publice,  privind aprobarea Normelor  metodologice de stabilire,ț
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită ile specifice serviciului de salubrizare a localită ilor iț ț ș
al Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,
              Analizând adresa cu numărul de înregistrare 478/03.04.2018 a operatorului economic S.C. RER
VEST S.A. i Memoriul justificativ, având ca anexe notele de fundamentare a pre urilor, prin care seș ț
propune majorarea tarifelor de colectare, transport i depozitarea a deşeurilor menajere de la persoaneleș
fizice i persoanele juridice – institu ii publice/private i agen i economici, de pe raza comunei Tăuteu,ș ț ș ț
modificare survenită în urma trecerii contribu iilor de la angajator la angajat, a a cum reiese dinț ș
OUG nr. 79/2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dupăș
cum urmează:

- pentru persoanele fizice de la 4,63 lei/persoană/lună la 4,86 lei/persoană/lună (inclusiv TVA)
- pentru persoanele juridice (agen i economici i institu ii publice/private) de la 55,51 lei/mc/lunăț ș ț

la 57,91 lei/mc/lună (inclusiv TVA).

            Având în vedere Contractul de concesiune nr. 1082 din 18.08.2014 privind delegarea gestiunii
serviciului public de salubrizare al comunei Tăuteu, jude ul Bihor încheiat cu operatorul economic  S.C.ț
RER VEST S.A.,                          
              În contextul celor men ionate mai sus i respectând prevederile art. 44, alin. 1 din Legeaț ș
administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
considerăm  legală  şi  oportună  adoptarea  unui  proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării
tarifelor pentru serviciul de colectare, transport i depozitare a de eurilor menajere de pe razaș ș
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, ț care să fie dezbătut în edin a ordinară a Consiliului Local al comuneiș ț
Tăuteu din data de 27 aprilie 2018.

ef Serviciu Financiar ContabilȘ
CURTEAN FLORINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 34
Din 27 aprilie 2018

Privind aprobarea bilan ului contabil pe anul 2017 al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DEț
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. 

             Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
 Având în vedere  Expunerea  de motive  nr. 777/05.04.2018 i  Raportul  de specialitate  nr.ș

778/05.04.2018  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  la  Proiectul  de  hotărâre  privind
aprobarea bilan ului contabil pe anul 2017 al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNALț
TĂUTEU S.A. (S.C. SPIC TĂUTEU S.A.), 
           Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-
financiare,  amenajarea teritoriului  şi urbanism, protecţia mediului  şi turism din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
            Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C.
SPIC TĂUTEU S.A.,   
            Ţinând cont de prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă bilan ul contabil pe anul 2017 alț  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES
COMUNAL TĂUTEU S.A, care constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
 - Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
 - S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

             - Site: www.comunatauteu.ro 
             - la dosar

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL                                                      SECRETAR
        Toth Botond Bela             Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 777 din 05.04.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea bilan ului contabil pe anul 2017 al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DEț

INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. 

                Având în vedere Expunerea de motive nr. 777/05.05.2018 i Raportul de specialitate nr.ș
778/05.05.2018  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  la  Proiectul  de  hotărâre  privind
aprobarea bilan ului contabil pe anul 2017 al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNALț
TĂUTEU S.A. (S.C. SPIC TĂUTEU S.A.), 
             Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-
financiare,  amenajarea teritoriului  şi urbanism, protecţia mediului  şi turism din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
            Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C.
SPIC TĂUTEU S.A.,   
            Ţinând cont de prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
             În temeiul 36 pct. 2 lit. a, art. 45 şi al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare   
           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 bilan ul contabil pe anul 2017 al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERESț
COMUNAL TĂUTEU S.A., care constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

            - Site: www.comunatauteu.ro 
            - la dosar

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

Iniţiator,
PRIMAR

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 777 din 05.04.20178

EXPUNERE DE MOTIVE 
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bilan ului contabil pe anul 2017 ț
al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. 

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

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

PROPUN
CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

1. Aprobarea  bilan ului  contabil  pe  anul  2017  al  S.C.  SERVICIUL PUBLIC  DE INTERESț
COMUNAL TĂUTEU S.A.

      

            Având în vedere cele prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în
prevederile  Legii  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre cu privire la
cele menţionate mai sus, în şedinţa ordinară din 27 aprilie 2018. 

Ini iator,ț
PRIMAR

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 778 din 05.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bilan ului contabil pe anul 2017 al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DEț ș
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. 

 

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

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

 
           În conformitate cu prevederile legale mai sus amintite, propun spre
analiză  şi  în  vederea  dezbaterii  în  ședinața  ordinară  a  Consiliului  Local  al
comunei Tăuteu din data de 21 decembrie 2017, proiectul de hotărâre privind
probarea  bilan ului  contabil  pe  anul  2017  al   S.C.  SERVICIUL PUBLIC  DE  INTERESț ș
COMUNAL TĂUTEU S.A. 

Compartiment Finaciar Contabil
Curtean Florina – Șef Serviciu


