
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 41
Din 29 Iunie 2018

Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 29 Iunie 2018

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. 78 din 22 mai 2018 privind convocarea şi

Ordinea de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, în data de 29 iunie 2018,
propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 1257/08.06.2018ș  a Primarului
comunei Tăuteu, 
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. 1372/22.06.2018 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 29 iunie 2018, după cum urmează:

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 mai
2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

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

4. 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

           Solyom Iudit                                 Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1256/08.06.2018

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

Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 29 Iunie 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 29 iunie 2018, propusă de primarul Comunei Tăuteu,
precum i Expunerea de motive nr. 1257/08.06.2018 a Primarului comunei Tăuteu,ș
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. _____ din __.06.2018 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 29 iunie 2018, după cum urmează:

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 mai
2018.
Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

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

4. 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. 1257 din 08.06.2018

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 29 Iunie 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 29 iunie 2018,ș ț

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

de zi pentru edin a ordinară din data de 29 iunie 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 29 iunie 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. 42
Din 29 Iunie 2018

Privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

            Consiliul Local al comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în edin ă ordinară, ș ț
            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tăuteu nr. 10 din 29 iulie
2016 privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al  comunei
Tăuteu, judeţul Bihor, cu modificările i comletările ulterioare,ș
             Având în vedere Expunerea de motive nr.  1259/08.06.2018 întocmită de primarul comunei
Tăuteu,
            În temeiul prevederilor art. 35 alin. 1, art. 41, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Doamna consilier local SOLYOM IUDIT se alege Preşedinte de şedinţă al Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna iunie 2018.
            Art. 2 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Comunei
Tăuteu nr. 23 din 28 martie 2018.
            Art. 3  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei Tăuteu i va fi adusă la cuno tin a cetă enilor prin afi are la sediul Primăriei comunei Tăuteu 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
              Solyom Iudit                       Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1258 din 08.06.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în edin ă ordinară,ș ț
            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tăuteu nr. 10 din 29 iulie
2016 privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al  comunei
Tăuteu, judeţul Bihor, cu modificările i completările ulterioare,ș
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 1259/08.06.2018 întocmită de primarul comunei
Tăuteu cu privire la alegerea Pre edintelui de edin ă,ș ș ț
            În temeiul prevederilor art. 35 alin. 1, art. 41, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Domnul/doamna consilier _______________________________ se alege preşedinte de
şedinţă al Consiliului Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu
luna iunie 2018.
            Art. 2 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Comunei
Tăuteu nr. 23 din 28 martie 2018.
            Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei Tăuteu i va fi adusă la cuno tin a cetă enilor prin afi are la sediul Primăriei comunei Tăuteu iș ș ț ț ș ș
pe site-ul www.comunatauteu.ro, de către secretarul comunei.   

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1259 din 08.06.2018

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

                Vâzând prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al

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

modiifcările i completările ulterioare,ș

               Având în vedere că expiră mandatul domnului preşedinte TOTH BOTOND BELA, ales

preşedinte de şedinţă prin Hotârârea Consiliului Local nr. 23 din 28 martie 2018,

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

preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 3 luni, începând cu luna iunie 2018, conform prevederilor art.

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

completările ulterioare, proiect ce va fi dezbătut în edin a ordinară din data de 29 iunie 2018.ș ț

Primar 
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 43
Din 20 iunie 2018

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 31 mai 2018 

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 1261/08.06.2018 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 31 mai 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 31 mai 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 31 mai 2018, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2  Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1192 din 31 mai 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
             Solyom Iudit                                 Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1260 din 08.06.2018

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

din data de 31 mai 2018 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 1261/08.06.2018 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 31 mai 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 31 mai 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 mai 2018, în forma în care a fost prezentat.
           Art. 2  Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1192 din 31 mai 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. 1262 din 08.06.2018

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 31 mai 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  1192/31.05.2018,  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 31 mai 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 29 iunie 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. 44
Din 29 iunie 2018

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

            Consiliul Local al comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere, Expunerea de motive nr. 1263/08.06.2018 a Primarului Comunei Tăuteu,
Raportul de specialitate nr. 1264/08.06.2018 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil, cu privire
la propunerea de modificarea a Organigramei i  a Statului de func ii  al  aparatului  de specialitate  alș ț
Primarului comunei Tăuteu, 
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, 
           inând cont de prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit dinȚ
fonduri  publice,  cu  modifricările  i  completprile  ulterioare,  ale  Legii  nr.  188/1999  privind  Statutulș
func íonarilor  publici,  republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  ale  H.G.  nr.  611/2008ț ș
pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici, ale Legii nr.ș ț
273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare, precum i în bazaț ș ș
prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările i completările ulterioare.ș
          Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60 din 31 iulie 2017 privind
aprobarea salariilor de bază pentru func ionarii publici i personalul contractual din cadrul aparatului deț ș
specialitate al primarului comunei Tăuteu, jude ul Bihor, precum i a salariului de bază al secretaruluiț ș
comunei Tăuteu,            
          În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. a coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 45 alin. 1 şi ale
art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

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

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

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

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ   
            CONSILIER LOCAL                                                               SECRETAR

        Solyom Iudit                                            Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1262 din 08.06.2018

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

Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor 

            Având în vedere, Expunerea de motive nr. 1263/08.06.2018 a Primarului Comunei Tăuteu,
Raportul de specialitate nr. 1264/08.06.2018 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil, cu privire
la propunerea de modificarea a Organigramei i  a Statului de func ii  al  aparatului  de specialitate  alș ț
Primarului comunei Tăuteu, 
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri  publice,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  Legii  nr.  188/1999  privind  Statutul
func ionarilor  publici,  republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  ale  H.G.  nr.  611/2008ț ș
pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici, ale Legii nr.ș ț
273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare, precum i în bazaț ș ș
prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările i completările ulterioare. ș
            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60 din 31 iulie 2017 privind
aprobarea salariilor de bază pentru func ionarii publici i personalul contractual din cadrul aparatului deț ș
specialitate al primarului comunei Tăuteu, jude ul Bihor, precum i a salariului de bază al secretaruluiț ș
comunei Tăuteu,   
          În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115
alin.  1  lit.  b  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,
          Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

          Art. 1 Se aprobă Organigrama apartului comunei Tăuteu, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
          Art. 2 Se aprobă modificarea Statului de funcţii  al aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Tăuteu, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Tăuteu.
          Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:
          - Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
          - Primarul Comunei Tăuteu
          - Compartimentul Financiar Contabil
          - Site: www.comunatauteu.ro 

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

                                                                INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1263 din 08.06.2018

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

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor 

           Având în vedere promovarea unui func ionar public din cadrul Compartimentului Agricol iț ș
Cadastru din aparatul de specialitate al primarului comunei Tăuteu, din gradul profesional debutant în
gradul profesional asistent, 

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

PROPUN:

modificarea Organigramei i a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Comuneiș
Tăuteu,  judeţul  Bihor  i  ș solicit  Compartimentului  Financiar  Contabil  întocmirea  raportului  de
specialitate. 
            În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederile
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din data de 29
iunie 2018. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1264 din 08.06.2018

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

specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor 

                   
             În conformitate cu prevederile:

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

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

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

- Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările i completările ulterioare. ș
             Având în vedere  Referatul îndrumătorului i Raportul de evaluare a perioadei de stagiu aș
func ionarului  debutant   Bara  Giorgiana-Valerica  i  Dispozi ia  Primarului  nr.  9/29.01.2018  privindț ș ț
numirea d- oarei Bara Giorgiana-Valerica ca func ionar public definitiv, prin transformarea postului, înș ț
funcţia publică de execu ie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentuluiț
Agricol i Cadastru din aparatul de specialitate al primarului comunei Tăuteu, jude ul Bihorș ț :
           inând cont de Ț Hotărârea Consiliului local al comunei Tăuteu nr. 60 din 31 iulie 2017 privind
aprobarea salariilor de bază pentru func ionarii publici i personalul contractual din cadrul aparatului deț ș
specialitate al primarului comunei Tăuteu, jude ul Bihor, precum i a salariului de bază al secretaruluiț ș
comunei Tăuteu, cu modificările i completările ulterioare,            ș
           Considerăm că se impune  evidenţierea în Statul de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tăuteu, a modificărilor care au interventit pentru func ia publică de execu ieț ț
enun ată mai susț . Organigrama institu iei nu necesită modificări,  întrucât s-a efecutat  promovare peț
func ie publică deja existentă.          ț
           Având în vedere că salarizarea func iei publice de execu ie ocupate se încadrează în prevederileț ț
bugetare pe anul 2018,            
           Considerăm că modificarea organigramei i a Statului de funcţii al aparatului de specialitateș
al Primarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, conform anexelor nr. 1 i nr. 2 la prezentul raport deș
specialitate este legală i proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii în edin a publică din data de 29ș ș ț
iunie 2018.

Întocmit, 
Ec. CURTEAN FLORINA



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU SUPUNE ATENŢIEI PUBLICE,

               În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, extras:
              ”(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative
autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această
acţiune  în  site-ul  propriu,  să-l  afişeze  la  sediul  propriu,  într-un  spaţiu  accesibil
publicului şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea
administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care
au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
                (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la
cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea
spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă
de fundamentare, o expunere de motive sau, după cau, un referat de aprobare privind
necesitatea  adoptării  actului  normativ  propus,  textul  complet  al  proiectului  actului
respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite
în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ”.

              Primarul comunei Tăuteu aduce la cunoştinţă faptul că a iniţiat proiectul de
hotărâre privind  modificarea Organigramei i a Statului de funcţii al aparatului deș
specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
              Invităm persoanele fizice şi juridice interesate să depună în scris propuneri,
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre arătat mai sus, al cărui conţinut se
află afişat la sediul primăriei, precum şi la secretariat.
              Aceste propuneri, sugestii sau opinii se pot transmite la adresa de e-mail
primariatauteu@yahoo.com sau se pot depune,  în scris,  la secretarul  comunei  Tăuteu,
până la data de 28.06.2018, ora 15,00, urmând ca la data de 29.06.2018, ora 9,00 să aibă
loc dezbateri publice pe tema acestui proiect, la sediul Primăriei comunei Tăuteu.   
              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 modificarea  Organigramei  i  a  Statului  de  funcţii  alș
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor”.

Data afişării: 25.05.2018

                  PRIMAR                                                              SECRETAR
      Vincze Nandor-Ştefan                                                Silaghi Adela Maria 
 



Nr. 1265 din 25.05.2018

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE

                Încheiat azi, 25.05.2018, la sediul Primăriei din comuna Tăuteu, judeţul Bihor,
cu  ocazia  afişării  PROIECTULUI  DE  HOTĂRÂRE  privind  aprobarea  modificarea
Organigramei i a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comuneiș
Tăuteu, judeţul Bihor.
               Anunţul şi Proiectul de Hotărâre s-au afişat la sediul Primăriei comunei Tăuteu,
intrarea principală în clădirea primăriei, la avizierul instituţiei.

               Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare.

SECRETAR
Silaghi Adela Maria



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1411 din 28.06.2018

RAPORT DE AVIZARE 
La

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

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

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

activită i social-culturale, culteț
            Vâzând Expunerea de motive nr. 1263/08.06.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 1264/08.06.2018 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de
specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea  privind  aprobarea  modificării
Organigramei i a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţulș
Bihor,
             Comisia de specialitate, cu _____ voturi ”pentru”, _____ voturi ”împotrivă” şi _____ ”abţineri”,

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de  hotărâre privind aprobarea  modificării  Organigramei  i  a  Statului  de  funcţii  alș
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor şi îl propune spre dezbatere
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 29 iunie 2018.

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai



                

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1411/1 din 28.06.2018

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
încheiat astăzi 28.06.2018

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

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.

             PROBLEME:
             Membrii celor trei Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu au
dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe odinea de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat cu ____ voturi
”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.
              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

                  
Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai


