ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 46
Din 31 iulie 2018
Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 31 iulie 2018
Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. 84 din 23 iulie 2018 privind convocarea şi
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, în data de 31 iulie 2018, propusă
de primarul Comunei Tăuteu, precum și Expunerea de motive nr. 1437/02.07.2018 a Primarului comunei
Tăuteu,
Luând la cunoştină Convocatorul nr. 1582/23.07.2018 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 31 iulie 2018, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 iunie
2018.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Tăuteu pe
trimestrul II - anul 2018.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localității Ciutelec,
comuna Tăuteu, județul Bihor, din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei
Tăuteu, precum și atribuirea de număr cadastral acestui imobil.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. APA CANAL NORD
VEST S.A.
- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
5. 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
Solyom Iudit

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1437/02.07.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31 iulie 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 31 iulie 2018, propusă de primarul Comunei Tăuteu,
precum și Expunerea de motive nr. 1437/02.07.2018 a Primarului comunei Tăuteu,
Luând la cunoştină Convocatorul nr. _____ din __.07.2018 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 31 iulie 2018, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 iunie
2018.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Tăuteu pe
trimestrul II - anul 2018 .
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localității Ciutelec,
comuna Tăuteu, județul Bihor, din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei
Tăuteu, precum și atribuirea de numere cadastrale acestui imobil.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. APA CANAL NORD
VEST S.A.
Inițiator: Primarul comunei Tăuteu.
5. 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. 1437 din 02.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local
al Comunei Tăuteu din data de 31 iulie 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 31 iulie 2018,
Considerăm legală şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de
zi pentru ședința ordinară din data de 31 iulie 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 31 iulie
2018.

Inițiator,
Primar
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 47
Din 31 iulie 2018
Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare 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 Expunerea de motive nr. 1438/02.07.2018 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al
comunei Tăuteu din data de 29 iunie 2018,
Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 29 iunie 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 29 iunie 2018, în forma în care a fost prezentat.
Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1426 din 29 iunie 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
Solyom Iudit

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1438 din 02.07.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 29 iunie 2018
Având în vedere Expunerea de motive nr. 1438/02.07.2018 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al
comunei Tăuteu din data de 29 iunie 2018,
Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 29 iunie 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 29 iunie 2018, în forma în care a fost prezentat.
Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1426 din 29 iunie 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
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1438 din 02.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu din data de 29 iunie 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 1426/29.06.2018, 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 29 iunie 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 31 iulie 2018.
Inițiator,
Primar
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 48
Din 31 iulie 2018
Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Tăuteu
pe trimestrul II - anul 2018
Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Analizând Expunerea de motive nr. 1439/02.07.2018 a primarului comunei Tăuteu, din care
rezultă necesitatea aprobării contului de execuție al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul II,
anul 2018 şi Raportul de specialiate cu nr. 1440/02.07.2018 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,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul II al
anului 2018, întocmit pe baza balanţei de verificare, a bilanţului contabil şi a contului de execuţie a
bugetului local la 30 iunie 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”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Solyom Iudit

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1439 din 02.07.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Tăuteu
pe trimestrul II – anul 2018
Analizând Expunerea de motive nr. 1439/02.07.2018 a primarului comunei Tăuteu, din care
rezultă necesitatea aprobării contului de execuție al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul II –
anul 2018 şi Raportul de specialiate cu nr. 1440/02.07.2018 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 execuție al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul II al
anului 2018, întocmit pe baza balanţei de verificare, a bilanţului contabil şi a contului de execuţie a
bugetului local la 30 iunie 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 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. 1439 din 02.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al
comunei Tăuteu pe trimestrul II – 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 II 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 execuție al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul II – anul 2018 , în şedinţa
ordinară din data de 31 iulie 2018.

Iniţiator,
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1440 din 02.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Tăuteu
pe trimestrul II – 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 II 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 execuție al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul II – anul
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. 49
Din 31 iulie 2018
Privind aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localității Ciutelec, comuna Tăuteu,
județul Bihor, din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum
și atribuirea de număr cadastral acestui imobil

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 1442/02.07.2018 a primarului comunei Tăuteu și
Raportul de specialiate cu nr. 1442/02.07.2018, din care rezultă necesitatea trecerii unui teren extravilan
din localitatea Ciutelec din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum
și atribuirea de număr cadastral acestui imobil,
Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
În conformitate cu prevederile:
 art. 36, alin. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările și completările
ulterioare,
 art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil actualizat,
 art. 27, art. 28 alin. 5, art. 39 alin. 1 – 4, art. 40 alin. 2, 5, 6 și 7 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului
și publicității imobiliare, republicată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, art. 45 alin. 3 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 trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei
Tăuteu, județul Bihor și în administrarea Consiliului Local al comunei Tăuteu, a unui teren situat în
extravilanul localității Ciutelec, având elementele de identificare conform Anexei nr. 1, care face parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă atribuirea de număr cadastral pentru imobilul menționat la art. 1, în conformitate
cu Planul de amplasament și Fișa imobilului, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Imobilul prevăzut la art. 1 nu face obiectul unor cererei de reconstituire a dreptului de
proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind
fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de
Statul Român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini și nu face obiectul
vreunui litigiu.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Tăuteu și
compartimentele de specialitate.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- O.C.P.I. Bihor
- 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.
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SECRETAR
Silaghi Adela Maria

Anexa nr. 1 la
H.C.L. nr. 49/31 iulie 2018

Date de identificare a imobilului situat în extravilanul localității Ciutelec,
comuna Tăuteu, județul Bihor
Nr.
Obiectivul
Crt.
0
1
1.
Ciutelec – extravilan,

Suprafața
totală (m2)
2
1 848

Act de proprietate

Nr. topo

Cotă parte

3

4
1283/7

5
1 848/17 264

2.

teren arabil
-//-

756

1283/8

756/39 347

3.

-//-

658

CF 635 – Ciutelec
(pozițiile A)
Adeverință O.C.P.I. nr.
24447/02.03.2018

1296/3

658/1 349

Total

3 262
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JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1441 din 02.07.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localității Ciutelec, comuna Tăuteu,
județul Bihor, din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum
și atribuirea de număr cadastral acestui imobil
Având în vedere Expunerea de motive nr. 1441/02.07.2018 a primarului comunei Tăuteu și
Raportul de specialiate cu nr. 1442/02.07.2018, din care rezultă necesitatea trecerii unui teren extravilan
din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum și atribuirea de număr
cadastral,
Luând în considerare avizul favorabil comun 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 conformitate cu prevederile:
 art. 36, alin. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările și completările
ulterioare,
 art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil actualizat,
 art. 27, art. 28 alin. 5, art. 39 alin. 1 – 4, art. 40 alin. 2, 5, 6 și 7 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului
și publicității imobiliare, republicată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, art. 45 alin. 3 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 trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei
Tăuteu, județul Bihor și în administrarea Consiliului Local al comunei Tăuteu, a unui imobil situat în
extravilanul localității Ciutelec, având elementele de identificare conform Anexei nr. 1, care face parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă atriburiea de număr cadastral pentru imobilul menționat la art. 1, în conformitate
cu Planul de amplasament și Fișa imobilului, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Imobilul prevăzute la art. 1 nu face obiectul unor cererei de reconstituire a dreptului de
proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind
fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de
Statul Român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu este grevate de sarcini și nu face
obiectul vreunui litigiu.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Tăuteu și
compartimentele de specialitate.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:
-

Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor

-

Primarul comunei Tăuteu

-

OCPI Bihor

-

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.
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Anexa nr. 1 la
Proiectul de Hotărâre nr. 1441/02.07.2018

Date de identificare a imobilului situat în extravilanul localității Ciutelec,
comuna Tăuteu, județul Bihor

Nr.
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Crt.
0
1
1.
Ciutelec – extravilan,

Suprafața
totală (m2)
2
1 848

Act de proprietate

Nr. topo
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3

4
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5
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-//-

756
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-//-
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Adeverință O.C.P.I. nr.
24447/02.03.2018
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Total
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-
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ROMÂNIA
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PRIMAR

3 262

Nr. 1441 din 02.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localității
Ciutelec, comuna Tăuteu, județul Bihor, din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a
comunei Tăuteu, precum și atribuirea de număr cadastral acestui imobil

Având în vedere că este prioritară trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată
a comunei Tăuteu, județul Bihor și în administrarea Consiliului Local al comunei Tăuteu, a unui imobil
situat în extravilanul localității Chiribiș,
În conformitate cu prevederile:
 art. 36, alin. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările și completările
ulterioare,
 art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil actualizat,
 art. 27, art. 28 alin. 5, art. 39 alin. 1 – 4, art. 40 alin. 2, 5, 6 și 7 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului
și publicității imobiliare, republicată, .
Ținând cont de cele de mai sus, solicit Compartimentului Agricol și Cadastru întocmirea
raportului de specialitate cu privire la trecerea unui teren situat în extravilanul localității Ciutelec,
comuna Tăuteu, județul Bihor, din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu,
precum și atribuirea de număr cadastral acestui imobil.
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 și
supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din data de 31
iulie 2018.
Inițiator,
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT AGRICOL ȘI CADASTRU

Nr. 1442 din 02.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de trecere a unui teren situat în extravilanul
localității Ciutelec, comuna Tăuteu, județul Bihor, din proprietatea Statului Român în
proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum și atribuirea de număr cadastral acestui imobil
Prin Expunerea de motive cu nr. 1441 din 02.07.2018 Primarul comunei Tăuteu propune
adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localității
Ciutelec, comuna Tăuteu, județul Bihor, din proprietatea Statului Român proprietatea privată a comunei
Tăuteu, precum și atribuirea de număr cadastral acestui imobil.
Datele de identifcare ale imobilelor sunt prezentate în tabelul următor:
Nr.
Obiectivul
Crt.
0
1
1.
Ciutelec – extravilan,

Suprafața
totală (m2)
2
1 848

Act de proprietate

Nr. topo

Cotă parte

3

4
1283/7

5
1 848/17 264

CF 635 – Ciutelec
(pozițiile A)
Adeverință O.C.P.I. nr.
24447/02.03.2018

1283/8

756/39 347

1296/3

658/1 349

2.

teren arabil
-//-

756

3.

-//-

658

Total

3 262

-

3 262

Necesitatea trecerii acestui teren în proprietatea privată a comunei Tăuteu rezidă din faptul că, în
urma întocmirii unei raport de evaluare și cu respectarea legislației în vigoare, se va proceda la
întocmirea documentației aferente vânzării acestui teren.
Oportunitatea proiectului de hotărâre propus constă în faptul că, prin trecerea din domeniul
Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu și vânzarea acestui teren, se va realiza un venit
la bugetul local.
Având în vedere că imobilul descris mai sus nu face obiectul unor cererei de reconstituire a
dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special
privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod
abuziv de Statul Român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini și nu
fac obiectul vreunui litigiu,
În conformitate cu prevederile:
 art. 36, alin. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările și completările
ulterioare,
 art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil actualizat,
 art. 27, art. 28 alin. 5, art. 39 alin. 1 – 4, art. 40 alin. 2, 5, 6 și 7 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului
și publicității imobiliare, republicată,

Raportat la cele menționate mai sus, se impune trecerea acestor terenuri situate în extravilanul
localității Ciutelec, comuna Tăuteu, județul Bihor, din proprietatea Statului Român proprietatea privată a
comunei Tăuteu și în administrarea Consiliului Local al comunei Tăuteu, precum și atribuirea de număr
cadastral acestui imobil.
Față de cele menționate mai sus,
În temeiul art. 44 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU:
Adoptarea unui proiect de hotărâre privind trecerii unui teren situat în extravilanul localită ții
Ciutelec, comuna Tăuteu, județul Bihor, din proprietatea Statului Român proprietatea privată a comunei
Tăuteu, precum și atribuirea de număr cadastral acestui imobil, cu următorul conţinut:
Art. 1 Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei
Tăuteu, județul Bihor și în administrarea Consiliului Local al comunei Tăuteu, a unui imobil situat în
extravilanul localității Ciutelec, având elementele de identificare conform Anexei nr. 1, care face parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă atribuirea de număr cadastral pentru imobilul menționat la art. 1, în
conformitate cu Planul de amplasament și Fișa imobilului, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Imobilul prevăzut la art. 1 nu face obiectul unor cererei de reconstituire a dreptului de
proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind
fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de
Statul Român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini și nu face
obiectul vreunui litigiu.
Întocmit,
Consilier – topograf
JARCA LUCIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 50
Din 31 iulie 2018
Privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. APA CANAL NORD VEST S.A.
Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere faptul că, Comuna Tăuteu, este acţionar în S.C. APA CANAL NORD VEST
S.A., înfiinţată în condiţiile legii, în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării,
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre,
Respectând propunerea Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord-Vest privind aprobarea actului
constitutiv actualizat al operatorului regional, înregistrată cu nr. 8/20.07.2018, emisă în conformitate cu
prevederile art. 8.3 lit. h) din Actul Constitutiv,
Analizând Expunerea de motive nr. 1585/23.07.2018 a primarului comunei Tăuteu, din care
rezultă necesitatea aprobării actului constitutiv actualizat al S.C. APA CANAL NORD VEST S.A. şi
Raportul de specialiate cu nr. 1586/23.07.2018 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,
Ţinând cont de prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu art. 36 alin. 2 lit. d şi cu art. 36 alin. 6, lit. a pct. 14 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. a şi lit. b, art. 39, 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,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se constată încetarea, prin demisie, a calităţii de membru și președinte al Consiliului de
Administraţie, a domnului CSIGER LASZLO-ROBERT, cetăţean român, născut la data de 05.08.1974
în Municipiul Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Sat Borş, Comuna Borş, nr. 48, jud. Bihor, identificat cu
CI seria XH nr. 625088, eliberată de SPCLEP Borş la data de 08.07.2009, CNP 1740805054751.
Art. 2. Se aprobă mandatarea domnului RÁCZ GÁL SZABOLCS-NÁNDOR, cetăţean român,
născut la data de 14.12.1980 în Municipiul Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Sat Borş, Comuna Borş, nr.
401, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 857969, eliberată de SPCLEP Borş la data de 05.03.2013,
CNP 1801214055054 pentru îndeplinirea funcţiei de membru în Consiliul de Administraţie al SC APA
CANAL NORD VEST SA, cu puteri depline şi nelimitate.
Art. 3. Se numeşte în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, domnul RÁCZ GÁL
SZABOLCS-NÁNDOR, cetăţean român, născut la data de 14.12.1980 în Municipiul Oradea, jud. Bihor,
domiciliat în Sat Borş, Comuna Borş, nr. 401, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 857969, eliberată
de SPCLEP Borş la data de 05.03.2013, CNP 1801214055054.
Art. 4. (1) Se radiază din obiectul secundar de activitate al societăţii, următoarele coduri CAEN:
Cod CAEN : 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
Cod CAEN : 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
Cod CAEN : 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
Cod CAEN : 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;

Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului;
Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului;
Cod CAEN : 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
Cod CAEN : 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel;
Cod CAEN : 2451 Turnarea fontei;
Cod CAEN : 2454 Turnarea altor metale neferoase;
Cod CAEN : 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
Cod CAEN : 2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală;
Cod CAEN : 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice;
Cod CAEN : 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia
pulberilor;
Cod CAEN : 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel;
Cod CAEN : 9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole).
(2) Se adaugă la obiectul secundar de activitate al societății, următoarele coduri CAEN:
Cod CAEN : 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape
îmbuteliate
Cod CAEN : 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
Cod CAEN : 3314 Repararea echipamentelor electrice
Cod CAEN : 3319 Repararea altor echipamente
Cod CAEN : 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
Cod CAEN : 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Cod CAEN : 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești nca.
Cod CAEN : 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Cod CAEN : 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
Cod CAEN : 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Cod CAEN : 5229 Alte activități anexe transporturilor
Cod CAEN : 6201 Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
Cod CAEN : 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
Cod CAEN : 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Cod CAEN : 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Cod CAEN : 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Cod CAEN : 7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
Cod CAEN : 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
Cod CAEN : 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Cod CAEN : 8292 Activități de ambalare
(3) Obiectul secundar de activitate, va avea urmatoarea componenta:
Cod CAEN : 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape
îmbuteliate
Cod CAEN : 2562 Operațiuni de mecanică generală
Cod CAEN : 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
Cod CAEN : 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
Cod CAEN : 3314 Repararea echipamentelor electrice
Cod CAEN : 3319 Repararea altor echipamente
Cod CAEN : 3700 Colectarea şi tratarea apelor uzate
Cod CAEN : 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
Cod CAEN : 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
Cod CAEN : 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
Cod CAEN : 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Cod CAEN : 3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
Cod CAEN : 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Cod CAEN : 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

Cod CAEN : 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
Cod CAEN : 4291 Construcţii hidrotehnice
Cod CAEN : 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești nca.
Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Cod CAEN : 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Cod CAEN : 4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
Cod CAEN : 4321 Lucrări de instalaţii electrice
Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer consiționat
Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
Cod CAEN : 4331 Lucrări de ipsoserie;
Cod CAEN : 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
Cod CAEN : 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii;
Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a
Cod CAEN : 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
Cod CAEN : 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte
Cod CAEN : 5210 Depozitări
Cod CAEN : 5224 Manipulări
Cod CAEN : 5229 Alte activități anexe transporturilor
Cod CAEN : 6201 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
Cod CAEN : 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
Cod CAEN : 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Cod CAEN : 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Cod CAEN : 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Cod CAEN : 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
Cod CAEN : 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
Cod CAEN : 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Cod CAEN : 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
Cod CAEN : 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
Cod CAEN : 8121 Activităţi de curăţenie generală a clădirilor;
Cod CAEN : 8292 Activități de ambalare
Cod CAEN : 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi nca.
Art. 5. (1) Se aprobă majorarea capitalului social al Societăţii de la 490.000 LEI, integral vărsat,
la 4.000.000 LEI, divizat în 4.000 acţiuni, numerotate de la 1 la 4.000 inclusiv, cu o valoare nominală de
1.000 LEI fiecare. Capitalul social subscris este vărsat de acţionari, în termen de maxim 12 luni de la
data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor privind majorarea capitalului social.
(2) Acţionarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise după cum urmează:
1. Municipiul Marghita, 204 acţiuni, numerotate de la nr. 1 la nr. 204 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 204.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din
capitalul social,
2. Oraşul Săcueni, 204 acţiuni, numerotate de la nr. 205 la nr. 408 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 204.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din
capitalul social,
3. Oraşul Valea lui Mihai, 204 acţiuni, numerotate de la nr. 409 la nr. 612 inclusiv, reprezentând aportul
în numerar în valoare totală de 204.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din
capitalul social,
4. Comuna Abrămuţ, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 613 la nr. 653 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
5. Comuna Biharia, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 654 la nr. 694 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,

6. Comuna Borş, 2.000 acţiuni, numerotate de la 695 la 2.694 inclusiv, reprezentând aportul în numerar
în valoare totală de 2.000.000 LEI, din care este vărsat 245.000 LEI, reprezentând 50% din capitalul
social,
7. Comuna Buduslău, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 2.695 la nr. 2.735 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
8. Comuna Cetariu, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 2.736 la nr. 2.776 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
9. Comuna Cherechiu, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 2.777 la nr. 2.817 inclusiv, reprezentând aportul
în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
10. Comuna Chişlaz, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 2.818 la nr. 2.858 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
11. Comuna Curtuişeni, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 2.859 la nr. 2.899 inclusiv, reprezentând aportul
în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
12. Comuna Diosig, 204 acţiuni, numerotate de la nr. 2.900 la nr. 3.103 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 204.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din
capitalul social,
13. Comuna Lugaşu de Jos, 204 acţiuni, numerotate de la nr. 3.104 la nr. 3.307 inclusiv, reprezentând
aportul în numerar în valoare totală de 204.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând
5,100% din capitalul social,
14. Comuna Roşiori, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 3.308 la nr. 3.348 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
15. Comuna Sălacea, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 3.349 la nr. 3.389 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
16. Comuna Sălard, 203 acţiuni, numerotate de la nr. 3.390 la nr. 3.592 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 203.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,075% din
capitalul social,
17. Comuna Sâniob, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 3.593 la nr. 3.633 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
18. Comuna Şimian, 203 acţiuni, numerotate de la nr. 3.634 la nr. 3.836 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 203.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,075% din
capitalul social,
19. Comuna Tarcea, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 3.837 la nr. 3.877 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
20. Comuna Tămăşeu, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 3.878 la nr. 3.918 inclusiv, reprezentând aportul
în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
21. Comuna Tăuteu, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 3.919 la nr. 3.959 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
22. Comuna Viişoara, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 3.960 la nr. 4.000 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social.
Art. 6 Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al societăţii APA CANAL NORD VEST SA,
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Adunarea Generală a
Acţionarilor, precum şi primarul Comunei Tăuteu, care va semna Actul Constitutiv actualizat al
societăţii APA CANAL NORD VEST SA.
Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul Municipiului/Oraşului/Comunei Tăuteu
- Asociaţia Intercomunitară Zona Nord-Vest

- AGA S.C. APA CANAL NORD VEST S.A.
- alte autorităţi interesate
- 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
Solyom Iudit

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1585 din 23.07.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

Privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. APA CANAL NORD VEST S.A.

Având în vedere faptul că, Comuna Tăuteu, este acţionar în S.C. APA CANAL NORD VEST
S.A., înfiinţată în condiţiile legii, în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării,
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre,
Respectând propunerea Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord-Vest privind aprobarea actului
constitutiv actualizat al operatorului regional, înregistrată cu nr. 8/20.07.2018, emisă în conformitate cu
prevederile art. 8.3 lit. h) din Actul Constitutiv,
Analizând Expunerea de motive nr. 1585/23.07.2018 a primarului comunei Tăuteu, din care
rezultă necesitatea aprobării actului constitutiv actualizat al S.C. APA CANAL NORD VEST S.A. şi
Raportul de specialiate cu nr. 1586/23.07.2018 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,
Ţinând cont de prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu art. 36 alin. 2 lit. d şi cu art. 36 alin. 6, lit. a pct. 14 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. a şi lit. b, art. 39, 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 constată încetarea, prin demisie, a calităţii de membru și președinte al Consiliului de
Administraţie, a domnului CSIGER LASZLO-ROBERT, cetăţean român, născut la data de 05.08.1974
în Municipiul Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Sat Borş, Comuna Borş, nr. 48, jud. Bihor, identificat cu
CI seria XH nr. 625088, eliberată de SPCLEP Borş la data de 08.07.2009, CNP 1740805054751.
Art. 2. Se aprobă mandatarea domnului RÁCZ GÁL SZABOLCS-NÁNDOR, cetăţean român,
născut la data de 14.12.1980 în Municipiul Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Sat Borş, Comuna Borş, nr.
401, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 857969, eliberată de SPCLEP Borş la data de 05.03.2013,
CNP 1801214055054 pentru îndeplinirea funcţiei de membru în Consiliul de Administraţie al SC APA
CANAL NORD VEST SA, cu puteri depline şi nelimitate.
Art. 3. Se numeşte în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, domnul RÁCZ GÁL
SZABOLCS-NÁNDOR, cetăţean român, născut la data de 14.12.1980 în Municipiul Oradea, jud. Bihor,
domiciliat în Sat Borş, Comuna Borş, nr. 401, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 857969, eliberată
de SPCLEP Borş la data de 05.03.2013, CNP 1801214055054.
Art. 4. (1) Se radiază din obiectul secundar de activitate al societăţii, următoarele coduri CAEN:
Cod CAEN : 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
Cod CAEN : 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
Cod CAEN : 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
Cod CAEN : 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului;
Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului;
Cod CAEN : 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
Cod CAEN : 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel;
Cod CAEN : 2451 Turnarea fontei;
Cod CAEN : 2454 Turnarea altor metale neferoase;
Cod CAEN : 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;

Cod CAEN : 2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală;
Cod CAEN : 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice;
Cod CAEN : 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia
pulberilor;
Cod CAEN : 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel;
Cod CAEN : 9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole).
(2) Se adaugă la obiectul secundar de activitate al societății, următoarele coduri CAEN:
Cod CAEN : 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape
îmbuteliate
Cod CAEN : 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
Cod CAEN : 3314 Repararea echipamentelor electrice
Cod CAEN : 3319 Repararea altor echipamente
Cod CAEN : 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
Cod CAEN : 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Cod CAEN : 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești nca.
Cod CAEN : 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Cod CAEN : 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
Cod CAEN : 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Cod CAEN : 5229 Alte activități anexe transporturilor
Cod CAEN : 6201 Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
Cod CAEN : 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
Cod CAEN : 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Cod CAEN : 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Cod CAEN : 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Cod CAEN : 7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
Cod CAEN : 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
Cod CAEN : 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Cod CAEN : 8292 Activități de ambalare
(3) Obiectul secundar de activitate, va avea urmatoarea componenta:
Cod CAEN : 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape
îmbuteliate
Cod CAEN : 2562 Operațiuni de mecanică generală
Cod CAEN : 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
Cod CAEN : 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
Cod CAEN : 3314 Repararea echipamentelor electrice
Cod CAEN : 3319 Repararea altor echipamente
Cod CAEN : 3700 Colectarea şi tratarea apelor uzate
Cod CAEN : 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
Cod CAEN : 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
Cod CAEN : 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
Cod CAEN : 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Cod CAEN : 3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
Cod CAEN : 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Cod CAEN : 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
Cod CAEN : 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
Cod CAEN : 4291 Construcţii hidrotehnice
Cod CAEN : 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești nca.
Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Cod CAEN : 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Cod CAEN : 4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
Cod CAEN : 4321 Lucrări de instalaţii electrice

Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer consiționat
Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
Cod CAEN : 4331 Lucrări de ipsoserie;
Cod CAEN : 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
Cod CAEN : 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii;
Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a
Cod CAEN : 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
Cod CAEN : 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
Cod CAEN : 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Cod CAEN : 4950 Transporturi prin conducte
Cod CAEN : 5210 Depozitări
Cod CAEN : 5224 Manipulări
Cod CAEN : 5229 Alte activități anexe transporturilor
Cod CAEN : 6201 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
Cod CAEN : 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
Cod CAEN : 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Cod CAEN : 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Cod CAEN : 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Cod CAEN : 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
Cod CAEN : 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
Cod CAEN : 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Cod CAEN : 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
Cod CAEN : 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
Cod CAEN : 8121 Activităţi de curăţenie generală a clădirilor;
Cod CAEN : 8292 Activități de ambalare
Cod CAEN : 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi nca.
Art. 5. (1) Se aprobă majorarea capitalului social al Societăţii de la 490.000 LEI, integral vărsat,
la 4.000.000 LEI, divizat în 4.000 acţiuni, numerotate de la 1 la 4.000 inclusiv, cu o valoare nominală de
1.000 LEI fiecare. Capitalul social subscris este vărsat de acţionari, în termen de maxim 12 luni de la
data adoptării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor privind majorarea capitalului social.
(2) Acţionarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise după cum urmează:
1. Municipiul Marghita, 204 acţiuni, numerotate de la nr. 1 la nr. 204 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 204.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din
capitalul social,
2. Oraşul Săcueni, 204 acţiuni, numerotate de la nr. 205 la nr. 408 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 204.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din
capitalul social,
3. Oraşul Valea lui Mihai, 204 acţiuni, numerotate de la nr. 409 la nr. 612 inclusiv, reprezentând aportul
în numerar în valoare totală de 204.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din
capitalul social,
4. Comuna Abrămuţ, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 613 la nr. 653 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
5. Comuna Biharia, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 654 la nr. 694 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
6. Comuna Borş, 2.000 acţiuni, numerotate de la 695 la 2.694 inclusiv, reprezentând aportul în numerar
în valoare totală de 2.000.000 LEI, din care este vărsat 245.000 LEI, reprezentând 50% din capitalul
social,
7. Comuna Buduslău, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 2.695 la nr. 2.735 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,

8. Comuna Cetariu, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 2.736 la nr. 2.776 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
9. Comuna Cherechiu, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 2.777 la nr. 2.817 inclusiv, reprezentând aportul
în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
10. Comuna Chişlaz, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 2.818 la nr. 2.858 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
11. Comuna Curtuişeni, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 2.859 la nr. 2.899 inclusiv, reprezentând aportul
în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
12. Comuna Diosig, 204 acţiuni, numerotate de la nr. 2.900 la nr. 3.103 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 204.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,100% din
capitalul social,
13. Comuna Lugaşu de Jos, 204 acţiuni, numerotate de la nr. 3.104 la nr. 3.307 inclusiv, reprezentând
aportul în numerar în valoare totală de 204.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând
5,100% din capitalul social,
14. Comuna Roşiori, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 3.308 la nr. 3.348 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
15. Comuna Sălacea, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 3.349 la nr. 3.389 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
16. Comuna Sălard, 203 acţiuni, numerotate de la nr. 3.390 la nr. 3.592 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 203.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,075% din
capitalul social,
17. Comuna Sâniob, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 3.593 la nr. 3.633 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
18. Comuna Şimian, 203 acţiuni, numerotate de la nr. 3.634 la nr. 3.836 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 203.000 LEI, din care este vărsat 25.000 LEI, reprezentând 5,075% din
capitalul social,
19. Comuna Tarcea, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 3.837 la nr. 3.877 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
20. Comuna Tămăşeu, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 3.878 la nr. 3.918 inclusiv, reprezentând aportul
în numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
21. Comuna Tăuteu, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 3.919 la nr. 3.959 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social,
22. Comuna Viişoara, 41 acţiuni, numerotate de la nr. 3.960 la nr. 4.000 inclusiv, reprezentând aportul în
numerar în valoare totală de 41.000 LEI, din care este vărsat 5.000 LEI, reprezentând 1,025% din
capitalul social.
Art. 6 Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al societăţii APA CANAL NORD VEST SA,
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Adunarea Generală a
Acţionarilor, precum şi primarul Comunei Tăuteu, care va semna Actul Constitutiv actualizat al
societăţii APA CANAL NORD VEST SA.
Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul Municipiului/Oraşului/Comunei Tăuteu
- Asociaţia Intercomunitară Zona Nord-Vest

- AGA S.C. APA CANAL NORD VEST S.A.
- alte autorităţi interesate
- 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. 1585 din 23.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. APA CANAL
NORD VEST S.A.
Având în vedere adresa cu numărul de înregistrare 618/20.07.2018 a S.C. CANAL NORD VEST
S.A., prin care suntem informați cu privire la aplicația de finanțare NV/ BH/
2017/2/2.2/1/1057/30.08.2017 pentru achiziția de utilaje, depusă de asociație în cadrul apelului de
proiecte POR102//2/2/2017 al Programului Operațional Regional 2014 – 2020 și faptul că proiectul a
fost declarat ADMIS în urma etapei de verificare a conformității administrative și a eligibiliății,
obținând 64 de puncte după etapa de evaluare tehnică și financiară, iar în data de 19.07.2018 aplicația a
fost selectată pentru finanțare, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional
demarând etapa precontractuală,
Ținând cont de modiciările care au intervenit în Actul constitutiv al S.C. CANAL NORD VEST
S.A., justificate în adresa mai sus menționată,
Luând în considerare faptul că, Comuna Tăuteu, este acţionar în S.C. APA CANAL NORD
VEST S.A., înfiinţată în condiţiile legii, în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării,
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe
raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre,
Respectând propunerea Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord-Vest privind aprobarea actului
constitutiv actualizat al operatorului regional, înregistrată cu nr. 8/20.07.2018, emisă în conformitate cu
prevederile art. 8.3 lit. h) din Actul Constitutiv,
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, supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Actului
constitutiv actualizat al S.C. APA CANAL NORD VEST S.A., în şedinţa ordinară din data de 31 iulie
2018 și solicit Compartimentului Financiar Contabil întocmirea raportului de specialitate aferent
proiectului de hotărâre.
Iniţiator,
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1586 din 23.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de aprobare a Actului constitutiv actualizat al
S.C. APA CANAL NORD VEST S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu art. 36 alin. 2 lit. d şi cu art. 36 alin. 6, lit. a pct. 14 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 1583/23.07.2018 a Primarului comunei Tăuteu la
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. APA CANAL NORD
VEST S.A.,
Analizând adresa cu numărul de înregistrare 618/20.07.2018 a S.C. CANAL NORD VEST S.A.,
prin care suntem informați cu privire la aplicația de finanțare NV/ BH/ 2017/2/2.2/1/1057/30.08.2017
pentru achiziția de utilaje, depusă de asociație în cadrul apelului de proiecte POR102//2/2/2017 al
Programului Operațional Regional 2014 – 2020 și faptul că proiectul a fost declarat ADMIS în urma
etapei de verificare a conformității administrative și a eligibiliății, obținând 64 de puncte după etapa de
evaluare tehnică și financiară, iar în data de 19.07.2018 aplicația a fost selectată pentru finanțare,
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional demarând etapa precontractuală,
Ținând cont de modificările care au intervenit în Actul constitutiv al S.C. CANAL NORD VEST
S.A., justificate în adresa mai sus menționată, cu privire la majorarea capitalului social al societății și la
componența Consiliului de Administrație,
Luând în considerare faptul că, Comuna Tăuteu, este acţionar în S.C. APA CANAL NORD
VEST S.A., înfiinţată în condiţiile legii, în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării,
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe
raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre,
Respectând propunerea Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord-Vest privind aprobarea actului
constitutiv actualizat al operatorului regional, înregistrată cu nr. 8/20.07.2018, emisă în conformitate cu
prevederile art. 8.3 lit. h) din Actul Constitutiv,
Având în vedere cele menţionate mai sus,
PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. APA CANAL NORD VEST S.A.
Şef Serviciu Financiar Contabil
Ec. Curtean Florina

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 51
Din 31 iulie 2018
Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu pe anul 2018

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Analizând Expunerea de motive nr. 1590/23.07.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 1625/26.07.2018 întocmit de Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, cu privire la propunerea de rectificare a 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 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,
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 1 și alin. 2, lit. a, 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 aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tăuteu pe anul
2018 cu suma totală de 721,20 mii lei, după cum urmează:
SECŢIUNEA FUNCŢIONARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma 490,00 mii lei, din care:
Cod 04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale: suma de 226,60 mii lei.
Cod 16.02.03 – Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare: suma de
3,00 mii lei.
Cod 36.02.50 – Alte venituri: suma de 303,00 mii lei
Cod 37.02.03 – Vărsăminte din secțiunea de ”Funcționare” pentru finanțarea secțiunii de
”Dezvoltare a bugetului local” – minus 42,60 mii lei
PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de 490,00 mii lei, astfel:
Cap. 51.02 – Autorități publice și acțiuni externe – suma totală de 40,00 mii lei
Titlul 20 Bunuri și servicii: 40,00 mii lei
Cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie – suma totală de 10,00 mii lei, din care:
Titlul 20 Bunuri și servicii: 10,00 mii lei

Cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare – suma totală de 100,00 mii lei, din care:
Titlul 20 Bunuri și servicii: 100,00 mii lei
Cap. 84.02 – Transporturi – suma totală de 340,00 mii lei, din care:
Titlul 20 Bunuri și servicii: 340,00 mii lei
SECȚIUNEA DEZVOLTARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma de 231,20 mii lei, din care:
Cod 39.02.07 – Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau
al UAT -urilor: suma de 49,60 mii lei
Cod 48.02.04.01 – Sume primate în contul plăților efectuate în anul current: suma de 130,00
mii lei
Cod 37.02.04 – Vărsăminte din Vărsăminte din secțiunea de ”Funcționare” pentru finanțarea
secțiunii de ”Dezvoltare a bugetului local”: suma de 42,60 mii lei
PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de 231,20 mii lei, astfel:
Cap. 84.02 – Transporturi – suma totală de 231,20 mii lei, din care:
Titlul 70 – Investiții – Achiziție buldoexcavator în cadrul proiectului finanțat în cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)– Submăsura 7.2: suma de 92,20 mii lei
Titlul 58.04 – Programe de finanțare FEADR – finanțare externă nerambursabilă: suma de
139,00 mii lei
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul FinanciarContabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu.
Art. 3 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”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Solyom Iudit

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea rectificării bugetului local al
Comunei Tăuteu pe anul 2018

Analizând Expunerea de motive nr. ______/__.07.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul
de specialitate nr. ______/__.07.2018 întocmit de Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, cu privire la propunerea de rectificare a
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 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,
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 1 și alin. 2, lit. a, 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 aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tăuteu
pe anul 2018 cu suma totală de ________ mii lei, după cum urmează:
SECŢIUNEA FUNCŢIONARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma _________ mii lei, din care:
PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de ________ mii lei, astfel:
SECȚIUNEA DEZVOLTARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma de ________ mii lei, din care:

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de _________ mii lei, astfel:
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul FinanciarContabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu.

-

Art. 3 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”, ____ ”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. 1590 din 23.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
Comunei Tăuteu pe anul 2018

În baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi în luând în considerare:
-

-

-

-

adresa cu numărul de înregistrare 15181/18.07.2018 a Consiliului Județean Bihor – Direcția
Generală Economică, înregistrată la instituția noastră sub nr. 1590/23.07.2018, prin care s-a
comunicat Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 113/17 iulie 2018 privind repartizarea pe
unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean constituit conform
Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, art. 6 alin. 3 lit. b,
anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 113/17 iulie 2018 în care UAT comuna Tăuteu
are repartizată suma de 226,60 mii lei, astfel:
 Contribuție proprie pentru proiecte europene …………………………160,00 mii lei
 Program de dezvoltare în cadrul ADI zona NORD VEST ……………..12,00 mii lei
 Program de dezvoltare în cadrul Grupului de Acțiune Locală ……… . 4,60 mii lei
 Achiziție utilaj – partener GAL Bihor …………………………………. 40,00 mii lei
 Reabilitare Biserică Ortodoxă Poiana ………………………………….. 10,00 mii lei
ținând cont de faptul că este necesară efectuarea plăților pentru alte investiții aflate în derulare,
respectiv:
 Alte investiții …………………………………………………………….....494,60 mii lei
adresa cu numărul de înregistrare 38187/23.07.2018 a Administrației Județene a Finanțelor
Publice Bihor care include instrucțiunile referitoare la aprobarea prin hotărâre de consiliului a
sumelor repartizate prin HCJ nr. 113/17 iulie 2018,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art.
19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Propun rectificarea bugetului local al Comunei Tăuteu pe anul 2018 cu suma totală de 721,20 mii
lei,
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
31 iulie 2018.
Iniţiator,
PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1625 din 26.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu
pe anul 2018
În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art.
19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare:
- adresa cu numărul de înregistrare 15181/18.07.2018 a Consiliului Județean Bihor – Direcția
Generală Economică, înregistrată la instituția noastră sub nr. 1590/23.07.2018, prin care s-a
comunicat Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 113/17 iulie 2018 privind repartizarea pe
unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean constituit conform
Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, art. 6 alin. 3 lit. b,
- anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 113/17 iulie 2018, în care UAT comuna Tăuteu
are repartizată suma de 226.60 mii lei, astfel:
 Contribuție proprie pentru proiecte europene …………………………160,00 mii lei
 Program de dezvoltare în cadrul ADI zona NORD VEST ……………..12,00 mii lei
 Program de dezvoltare în cadrul Grupului de Acțiune Locală ……… . 4,60 mii lei
 Achiziție utilaj – partener GAL Bihor …………………………………. 40,00 mii lei
 Reabilitare Biserică Ortodoxă Poiana ………………………………….. 10,00 mii lei
- ținând cont de faptul că este necesară efectuarea plăților pentru alte investiții aflate în derulare,
respectiv:
 Alte investiții …………………………………………………………….....494,60 mii lei
- adresa cu numărul de înregistrare 38187/23.07.2018 a Administrației Județene a Finanțelor
Publice Bihor care precizează că ”sumele astfel repartizate se vor cuprinde și aproba prin
hotărâre a consiliului local în bugetul de venituri și cheltuieli al unității adminstrativ-teritoriale
la indicatorul 04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, în trimestrele III (cumulate primele 3 trimestre) și trimestrul IV
a.c.”
Propun rectificarea bugetului local al Comunei Tăuteu pe anul 2018 cu suma totală de 721,20 mii
lei, după cum urmează:
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tăuteu pe anul 2018
cu suma totală de 721,20 mii lei, după cum urmează:
SECŢIUNEA FUNCŢIONARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma 490,00 mii lei, din care:
Cod 04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale: suma de 226,60 mii lei.
Cod 16.02.03 – Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare: suma de
3,00 mii lei.
Cod 36.02.50 – Alte venituri: suma de 303,00 mii lei
Cod 37.02.03 – Vărsăminte din secțiunea de ”Funcționare” pentru finanțarea secțiunii de
”Dezvoltare a bugetului local” – minus 42,60 mii lei

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de 490,00 mii lei, astfel:
Cap. 51.02 – Autorități publice și acțiuni externe – suma totală de 40,00 mii lei
Titlul 20 Bunuri și servicii: 40,00 mii lei
Cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie – suma totală de 10,00 mii lei, din care:
Titlul 20 Bunuri și servicii: 10,00 mii lei

Cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare – suma totală de 100,00 mii lei, din care:
Titlul 20 Bunuri și servicii: 100,00 mii lei
Cap. 84.02 – Transporturi – suma totală de 340,00 mii lei, din care:
Titlul 20 Bunuri și servicii: 340,00 mii lei
SECȚIUNEA DEZVOLTARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma de 231,20 mii lei, din care:
Cod 39.02.07 – Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau
al UAT -urilor: suma de 49,60 mii lei
Cod 48.02.04.01 – Sume primate în contul plăților efectuate în anul current: suma de 130,00
mii lei
Cod 37.02.04 – Vărsăminte din Vărsăminte din secțiunea de ”Funcționare” pentru finanțarea
secțiunii de ”Dezvoltare a bugetului local”: suma de 42,60 mii lei
PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de 231,20 mii lei, astfel:
Cap. 84.02 – Transporturi – suma totală de 231,20 mii lei, din care:
Titlul 70 – Investiții – Achiziție buldoexcavator în cadrul proiectului finanțat în cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)– Submăsura 7.2: suma de 92,20 mii lei
Titlul 58.04 – Programe de finanțare FEADR – finanțare externă nerambursabilă: suma de
139,00 mii lei
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 31 iulie 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. 52
Din 31 iulie 2018
Privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 1587/24.07.2018 și Raportul de specialitate nr.
1588/24.07.2018 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil la Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Actului constitutiv actualizat al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
(S.C. SPIC TĂUTEU S.A.),
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,
Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este acționar majoritar al
societății SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL 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 prevederilor art. 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 adaugă la obiectul secundar de activitate al societății SERVICIUL PUBLIC DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A., următoarele coduri CAEN:
Cod CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Cod CAEN 4312 – Lucrări de pregătire a terenului
Cod CAEN 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Cod CAEN 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
Cod CAEN 8130 – Activități de întreținere peisagistică
Art. 2 Se aprobă Actul constitutiv actualizat al societăţii SERVICIUL PUBLIC DE INTERES
COMUNAL TĂUTEU S.A., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă, începând cu data de 01 august 2018, prețul de 4,00 lei (fără T.V.A.) pentru apa
potabilă furnizată de S.C. Serviciul Public de Interes Comunal Tăuteu S.A.

Art. 4 Se împuternicește directorul societății SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL
TĂUTEU S.A., domnul Drimbău Călin Miron, cu depunerea Actului constitutiv la Registrul Comerțului.
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Adunarea Generală a
Acţionarilor, precum şi primarul Comunei Tăuteu directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 Tăuteu, care vor
semna Actul Constitutiv actualizat al societăţii SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL
TĂUTEU S.A.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
- 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
Solyom Iudit

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1587 din 24.07.2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES
COMUNAL TĂUTEU S.A.
Având în vedere Expunerea de motive nr. 1587/24.07.2018 și Raportul de specialitate nr.
1588/24.07.2018 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil la Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Actului constitutiv actualizat al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
(S.C. SPIC TĂUTEU S.A.),
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,
Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic majoritar 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 prevederilor art. 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 adaugă la obiectul secundar de activitate al societății SERVICIUL PUBLIC DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A., următoarele coduri CAEN:
Cod CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Cod CAEN 4312 – Lucrări de pregătire a terenului
Cod CAEN 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Cod CAEN 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
Cod CAEN 8130 – Activități de întreținere peisagistică
Art. 2 Se aprobă Actul constitutiv actualizat al societăţii SERVICIUL PUBLIC DE INTERES
COMUNAL TĂUTEU S.A., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă, începând cu data de 01 august 2018, prețul de 4,00 lei (fără T.V.A.) pentru apa
potabilă furnizată de S.C. Serviciul Public de Interes Comunal Tăuteu S.A.
Art. 4 Se împuternicește directorul societății SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL
TĂUTEU S.A., domnul Drimbău Călin Miron, cu depunerea Actului constitutiv la Registrul Comerțului.
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Adunarea Generală a
Acţionarilor, precum şi primarul Comunei Tăuteu directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 Tăuteu, care vor
semna Actul Constitutiv actualizat al societăţii SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL
TĂUTEU S.A.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
- 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

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1587 din 24.07.20178

EXPUNERE DE MOTIVE
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Actului constitutiv actualizat
al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic majoritar al S.C. SPIC
TĂUTEU S.A.,
Având în vedere că:
- pentru buna desfășurare a activității și derularea unor contracte de lucrări și servicii, se impune
adăugarea de coduri CAEN la obiectul principal de activitate al societății,
- și faptul că, începând cu luna august 2018 societatea nu mai este plătitoare de T.V.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, și ale art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
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 Actului constitutiv actualizat al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL
TĂUTEU S.A.
2. Aprobarea prețului de 4,00 lei (fără T.V.A.) pentru apa potabilă furnizată de S.C. Serviciul Public
de Interes 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 31 iulie 2018.
Inițiator,
PRIMAR
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1588 din 24.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES
COMUNAL TĂUTEU S.A.

Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic majoritar 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,
Având în vedere că, pentru buna desfășurare a activității și derularea unor contracte de lucrări și
servicii, se impune adăugarea de coduri CAEN la obiectul secundar de activitate al societă ții , după
cum urmează:
- Cod CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Cod CAEN 4312 – Lucrări de pregătire a terenului
- Cod CAEN 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Cod CAEN 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Cod CAEN 8130 – Activități de întreținere peisagistică
De asemenea, ținând cont de faptul că, începând cu luna august 2018 societatea nu mai este
plătitoare de T.V.A., astfel cum prevederile art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
acualizată, prețul apei potabile furnizate va fi, începând cu 01 august 2018 de 4,00 lei (fără TVA).
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 31 iulie 2018, proiectul de
hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
Compartiment Finaciar Contabil
Curtean Florina – Șef Serviciu

