
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 53
Din 09 august 2018

Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a Consiliului Local al 
Comunei Tăuteu din data de 09 august 2018

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în edin ă de îndată,ș ț
Având în vedere Dispoziţia Primarului  nr. 94 din 09 august 2018 prin care primarul comunei

Tăuteu propune Ordinea de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din ziua de 09
august 2018, orele 11.00 i Expunerea de motive nr. 1707/08.08.2018 a primarului comunei Tăuteu,ș
           Ţinând cont  de  prevederile  art.  43 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. 4, a cerut întrunirea consiliului
local,
           În baza prevederilor art. 45 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 de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din
data de 09 august 2018, orele 11.00, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”CONSTRUC II GRĂDINI E REGIUNEAȚ Ț
NORD  VEST”  cod  Mysmis  125153,  a  cheltuielilor  legate  de  proiect  i  a  Acordului  deș
parteneriat  între  MINISTERUL  EDUCA IEI  NA IONALE  -  U.M.P.M.R.S.U  -  lider  deȚ Ț
proiect şi U.A.T. COMUNA TAUTEU – partener

           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 9 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 9 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. 1707 din 08.09.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a Consiliului Local al 

Comunei Tăuteu din data de 09 august 2018

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor,  întrunit în edin ă de îndată,ș ț
Având în vedere Dispoziţia nr. 94 din 09 august 2018 prin care primarul comunei Tăuteu propune

Ordinea de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din ziua de 09 august 2018,
orele 11.00 i Expunerea de motive nr. 1707/08.08.2018 a primarului comunei Tăuteu,ș
           Ţinând cont  de  prevederile  art.  43 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. 4, a cerut întrunirea consiliului
local,
           În baza prevederilor art. 45 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 de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din
data de 09 august 2018, orele 11.00, după cum urmează:

1. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  proiectului  ”CONSTRUC II GRĂDINI E REGIUNEAȚ Ț
NORD VEST” cod Mysmis 125153, a cheltuielilor legate de proiect i a Acordului de parteneriatș
între MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi U.A.T.Ț Ț
COMUNA TAUTEU – partener”.

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

             Hotărârea a fost adoptată cu -- voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiind prezen iț 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. 1707 din 08.08.2018

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 09 august 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 vedere adresa Institu iei  Prefectului – Jude ul Bihor cu numărul de înregistrareț ț

7326/08.08.2018, înregstrată la institu ia noastră sub numărul 1712/08.08.2018, prin care se solicită UATț

Comuna Tăuteu să aprobe prin hotărâre de consiliu local următoarele:

- Proiectul  ”CONSTRUC II  GRĂDINI E  REGIUNEA  NORD  VEST”  în  vederea  finan ăriiȚ Ț ț

acestuia  în  cadrul  Programului  Opera ional  Regional  2014-2020,  Axa  prioritară  10ț

Îmbunătă irea infrastructurii educa ionale, propritatea de investi ii 10.1 Investi iile în educa ie, iț ț ț ț ț ș

formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competen e i învă are pe totț ș ț

parcursul vie ii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa ie i formare  nr. apelului de proiecteț ț ș

nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI;

- Acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider deȚ Ț

proiect  şi  U.A.T.  COMUNA  TAUTEU  –  partener,  în  vederea  implementării  în  comun  a

proiectului;

- Valoarea totală a Obiectivului "Grădiniţa cu program normal Tăuteu, Tăuteu, jude  Bihor", înț

cuantum de 312169,44 lei (inclusiv TVA) – aferentă activită ilor derulate de U.A.T. COMUNAț

TAUTEU;

- Contribu ia  proprie  în  proiect  a  U.A.T. COMUNA TAUTEU,  reprezentând  achitarea  tuturorț

cheltuielilor  neeligibile  ale  proiectului,  cât  i  contribu ia  de  2%  din  valoarea  eligibilă  aș ț

proiectului,  în  cuantum de 6243,39 lei,  reprezentând cofinan area Obiectivului  "Grădiniţa  cuț



program normal Tăuteu, Tăuteu, jude  Bihor" cuprins în proiectul ”CONSTRUC II GRĂDINI Eț Ț Ț

REGIUNEA NORD VEST” - cod Mysmis 125153.

            Luând în considerare necesitatea şi oportunitatea  implementerării  proiectului”CONSTRUC IIȚ

GRĂDINI E REGIUNEA NORD VEST” cod Mysmis 125153, care este depus în cadrul ProgramuluiȚ

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătă irea infrastructurii educa ionale, Prioritateaț ț

de investi ii 10.1 Investi iile în educa ie, i  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândireaț ț ț ș

de competen e i învă are pe tot parcursul vie ii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa ie i formareț ș ț ț ț ș

având  ca  obiectiv  specific  ”Cre terea  gradului  de  participare  la  nivelul  educaţiei  timpurii  şiș

învăţământului  obligatoriu,  în special  pentru copii  cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,

precum i pe perioada de durabilitate i de valabilitate a contractului de finan areș ș ț ”,

               Având în vedere urgen a adoptării proiectului de hotărâreț  cu privire la acest aspect,

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

zi pentru edin a de îndată din data de 09 august 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 adoptare în edin a de îndată a Consiliului Local al comunei Tăuteu dinș ș ț

data de 09 august 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. 54
Din 09 august 2018

Privind aprobarea proiectului ”CONSTRUC II GRĂDINI E REGIUNEA NORD VEST”,Ț Ț
 cod Mysmis 125153, a cheltuielilor legate de proiect i a Acordului de parteneriat întreș

MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi Ț Ț
U.A.T. COMUNA TAUTEU – partener

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă de îndată, 
Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub numărul 1712/08.08.2018 întocmită de

primarul comunei Tăuteu şi Raportul de specialiate cu numărul de înregistrare 1717/09.08.2018 întocmit
de Compartimentul Financiar Contabil,
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
            În conformitate cu prevederile:

- art. 120 i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României, republicată;ș ș ț
- art. 8 i 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,ș

ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) i art. 1166 i următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,ș ș

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conven ii;ț
- art. 20 i 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;ș
- art. 36 alin. (2) lit. b) i d) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cuș ț

modificările i completările ulterioare; ș
- Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare.ț ș

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 39 alin. 4,  art. 45 alin. 2 lit. e 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 proiectul  ”CONSTRUC II GRĂDINI E REGIUNEA NORD VEST”,Ț Ț  în
vederea finan ării  acestuia în cadrul Programului Opera ional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10ț ț
Îmbunătă irea  infrastructurii  educa ionale,  propritatea  de  investi ii  10.1  Investi iile  în  educa ie,  iț ț ț ț ț ș
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competen e i învă are pe tot parcursulț ș ț
vie ii  prin  dezvoltarea  infrastructurilor  de  educa ie  i  formare,   nr.  apelului  de  proiecte  nr.ț ț ș
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7 REGIUNI.
            Art. 2 Se aprobă acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE -Ț Ț
U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi U.A.T. COMUNA TAUTEU – partener, în vederea implementării în
comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 3 Se aprobă valoarea totală a Obiectivului  "Grădiniţa cu program normal Tăuteu,
Tăuteu, jude  Bihor"ț , în cuantum de 312.169,44 lei (inclusiv TVA) – aferentă activită ilor derulate deț
U.A.T. COMUNA TAUTEU.



             Art. 4 Se aprobă contribu ia proprie în proiect a U.A.T. COMUNA TAUTEU, reprezentândț
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât i contribu ia de 2% din valoarea eligibilă aș ț
proiectului, în cuantum de 6.243,39 lei, reprezentând cofinan area Obiectivului "Grădiniţa cu programț
normal Tăuteu, Tăuteu, jude  Bihor", cuprins în proiectul „CONSTRUC II GRĂDINI E REGIUNEAț Ț Ț
NORD VEST” - cod Mysmis 125153.
            Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării Obiectivului
"Grădiniţa  cu  program  normal  Tăuteu,  Tăuteu,  jude  Bihor",  pentru  implementarea  proiectuluiț
”CONSTRUC II GRĂDINI E REGIUNEA NORD VEST” - cod Mysmis 125153,  în condi ii optime,Ț Ț ț
se vor asigura din bugetul local. 
            Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare realizării Obiectivului "Grădiniţa cu
program normal Tăuteu,  Tăuteu,  jude  Bihor" în vederea implementării  proiectului „CONSTRUC IIț Ț
GRĂDINI E REGIUNEA NORD VEST” - cod Mysmis 125153 în condi iile rambursării/ decontăriiȚ ț
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
            Art. 7 Se împuternice te domnul Horia Palmer Hârtopanu să semeneze toate actele necesare şiș
contractul de finanţare în numele U.A.T. COMUNA TAUTEU, daca este cazul.
            Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin ează Primarulț
comunei Tăuteu.
            Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Ministerul Educa iei Na ionaleț ț
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro 

           Hotărârea a fost adoptată cu  9 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 9 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.    

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                

                 CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR
           Solyom Iudit                                                          Silaghi Adela Maria

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

http://www.comunatauteu.ro/


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1712/08.08.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea proiectului ”CONSTRUC II GRĂDINI E REGIUNEA NORD VEST”,Ț Ț

 cod Mysmis 125153, a cheltuielilor legate de proiect i a Acordului de parteneriat întreș
MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi Ț Ț

U.A.T. COMUNA TAUTEU – partener

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă de îndată, 
Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub numărul 1712/08.08.2018 întocmită de

primarul comunei Tăuteu şi Raportul de specialiate cu numărul de înregistrare 1717/09.08.2018 întocmit
de Compartimentul Financiar Contabil,
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
            În conformitate cu prevederile:

- art. 120 i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României, republicată;ș ș ț
- art. 8 i 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,ș

ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) i art. 1166 i următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,ș ș

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conven ii;ț
- art. 20 i 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;ș
- art. 36 alin. (2) lit. b) i d) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cuș ț

modificările i completările ulterioare; ș
- Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare.ț ș

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d, art. 39 alin. 4,  art. 45 alin. 2 lit. e 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 proiectul  ”CONSTRUC II GRĂDINI E REGIUNEA NORD VEST”,Ț Ț  în
vederea finan ării  acestuia în cadrul Programului Opera ional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10ț ț
Îmbunătă irea  infrastructurii  educa ionale,  propritatea  de  investi ii  10.1  Investi iile  în  educa ie,  iț ț ț ț ț ș
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competen e i învă are pe tot parcursulț ș ț
vie ii  prin  dezvoltarea  infrastructurilor  de  educa ie  i  formare,   nr.  apelului  de  proiecte  nr.ț ț ș
POR/10/2018/10/10.1a/APC/7 REGIUNI.
            Art. 2 Se aprobă acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE -Ț Ț
U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi U.A.T. COMUNA TAUTEU – partener, în vederea implementării în
comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



            Art. 3 Se aprobă valoarea totală a Obiectivului  "Grădiniţa cu program normal Tăuteu,
Tăuteu, jude  Bihor"ț , în cuantum de 312.169,44 lei (inclusiv TVA) – aferentă activită ilor derulate deț
U.A.T. COMUNA TAUTEU.
             Art. 4 Se aprobă contribu ia proprie în proiect a U.A.T. COMUNA TAUTEU, reprezentândț
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât i contribu ia de 2% din valoarea eligibilă aș ț
proiectului, în cuantum de 6.243,39 lei, reprezentând cofinan area Obiectivului "Grădiniţa cu programț
normal Tăuteu, Tăuteu, jude  Bihor", cuprins în proiectul „CONSTRUC II GRĂDINI E REGIUNEAț Ț Ț
NORD VEST” - cod Mysmis 125153.
            Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării Obiectivului
"Grădiniţa  cu  program  normal  Tăuteu,  Tăuteu,  jude  Bihor",  pentru  implementarea  proiectuluiț
”CONSTRUC II GRĂDINI E REGIUNEA NORD VEST” - cod Mysmis 125153,  în condi ii optime,Ț Ț ț
se vor asigura din bugetul local. 
            Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare realizării Obiectivului "Grădiniţa cu
program normal Tăuteu,  Tăuteu,  jude  Bihor" în vederea implementării  proiectului „CONSTRUC IIț Ț
GRĂDINI E REGIUNEA NORD VEST” - cod Mysmis 125153 în condi iile rambursării/ decontăriiȚ ț
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
            Art. 7 Se împuternice te domnul Horia Palmer Hârtopanu să semeneze toate actele necesare şiș
contractul de finanţare în numele U.A.T. COMUNA TAUTEU, daca este cazul.
            Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredin ează Primarulț
comunei Tăuteu.
            Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Ministerul Educa iei Na ionaleț ț
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro 

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

http://www.comunatauteu.ro/


COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1712 din 08.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”CONSTRUC II GRĂDINI EȚ Ț

REGIUNEA NORD VEST”, cod Mysmis 125153, a cheltuielilor legate de proiect i a Acordului deș
parteneriat între MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi Ț Ț

U.A.T. COMUNA TAUTEU – partener

            Văzând  adresa  Institu iei  Prefectului  –  Jude ul  Bihor  cu  numărul  de  înregistrareț ț
7326/08.08.2018,  înregstrată  la  institu ia  noastră  sub numărul  1712/08.08.2018,  prin care se solicităț
UAT Comuna Tăuteu să aprobe prin hotărâre de consiliu local următoarele:

- Proiectul  ”CONSTRUC II  GRĂDINI E  REGIUNEA  NORD  VEST”  în  vederea  finan ăriiȚ Ț ț
acestuia  în  cadrul  Programului  Opera ional  Regional  2014-2020,  Axa  prioritară  10ț
Îmbunătă irea infrastructurii educa ionale, propritatea de investi ii 10.1 Investi iile în educa ie,ț ț ț ț ț
i  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competen e i învă are pe totș ț ș ț

parcursul vie ii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa ie i formare  nr. apelului de proiecteț ț ș
nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI;

- Acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE - U.M.P.M.R.S.U - liderȚ Ț
de  proiect  şi  U.A.T. COMUNA TAUTEU  –  partener, în  vederea  implementării  în  comun  a
proiectului;

- Valoarea totală a Obiectivului "Grădiniţa cu program normal Tăuteu, Tăuteu, jude  Bihor", înț
cuantum de 312.169,44 lei (inclusiv TVA) – aferentă activită ilor derulate de U.A.T. COMUNAț
TAUTEU;

- Contribu ia  proprie  în  proiect  a  U.A.T. COMUNA TAUTEU,  reprezentând achitarea  tuturorț
cheltuielilor  neeligibile  ale  proiectului,  cât  i  contribu ia  de  2%  din  valoarea  eligibilă  aș ț
proiectului, în cuantum de 6.243,39 lei, reprezentând cofinan area Obiectivului "Grădiniţa cuț
program  normal  Tăuteu,  Tăuteu,  jude  Bihor"  cuprins  în  proiectul  ”CONSTRUC IIț Ț
GRĂDINI E REGIUNEA NORD VEST” - cod Mysmis 125153.Ț

            Luând în considerare necesitatea şi oportunitatea  implementerării  proiectului ”CONSTRUC IIȚ
GRĂDINI E REGIUNEA NORD VEST” cod Mysmis 125153, care este depus în cadrul ProgramuluiȚ
Operaţional  Regional  2014-2020,  Axa  prioritară  10  ”Îmbunătă irea  infrastructurii  educa ionale,ț ț
Prioritatea de investi ii 10.1 Investi iile în educa ie, i  formare, inclusiv în formare profesională, pentruț ț ț ș
dobândirea de competen e i învă are pe tot parcursul vie ii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa ieț ș ț ț ț
i formare”,  având ca obiectiv specific ”ș Cre terea gradului de participare la nivelul educaţiei timpuriiș

şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,
precum i pe perioada de durabilitate i de valabilitate a contractului de finan areș ș ț ”,



                În contextul celor mai sus men ionate, am ini iat Proiectul de hotărâre privind aprobareaț ț
proiectului  ”CONSTRUC II  GRĂDINI E  REGIUNEA  NORD  VEST”,  cod  Mysmis  125153,  aȚ Ț
cheltuielilor  legate  de  proiect  i  a  Acordului  de  parteneriat  între  MINISTERUL  EDUCA IEIș Ț
NA IONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi U.A.T. COMUNA TAUTEU – partenerȚ iș
solicit Compartimentului Financiar Contabil întocmirea Raportului de specialitate cu privire la proiectul
de hotărâre.   

               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 de îndată din
09 august 2018. 

Ini iator,ț
  PRIMAR,

    Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA



JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 1717 din 09.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”CONSTRUC II GRĂDINI EȚ Ț

REGIUNEA NORD VEST”, cod Mysmis 125153, a cheltuielilor legate de proiect i a Acordului deș
parteneriat între MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi Ț Ț

U.A.T. COMUNA TAUTEU – partener

           Luând în considerare Expunerea de motive a primarului comunei Tăuteu la proiectul de hotărâre
privind aprobarea proiectului ”CONSTRUC II GRĂDINI E REGIUNEA NORD VEST”, cod MysmisȚ Ț
125153, a cheltuielilor legate de proiect i a Acordului de parteneriat între MINISTERUL EDUCA IEIș Ț
NA IONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi U.A.T. COMUNA TAUTEU – partener, Ț

           Analizând  adresa  Institu iei  Prefectului  –  Jude ul  Bihor  cu  numărul  de  înregistrareț ț

7326/08.08.2018, înregstrată la institu ia noastră sub numărul 1712/08.08.2018, prin care se solicită UATț

Comuna Tăuteu să aprobe prin hotărâre de consiliu local următoarele:

- Proiectul  ”CONSTRUC II  GRĂDINI E  REGIUNEA  NORD  VEST”  în  vederea  finan ăriiȚ Ț ț

acestuia  în  cadrul  Programului  Opera ional  Regional  2014-2020,  Axa  prioritară  10ț

Îmbunătă irea infrastructurii educa ionale, propritatea de investi ii 10.1 Investi iile în educa ie, iț ț ț ț ț ș

formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competen e i învă are pe totț ș ț

parcursul vie ii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa ie i formare  nr. apelului de proiecteț ț ș

nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI;

- Acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider deȚ Ț

proiect  şi  U.A.T.  COMUNA  TAUTEU  –  partener,  în  vederea  implementării  în  comun  a

proiectului;

- Valoarea totală a Obiectivului "Grădiniţa cu program normal Tăuteu, Tăuteu, jude  Bihor", înț

cuantum de 312169,44 lei (inclusiv TVA) – aferentă activită ilor derulate de U.A.T. COMUNAț

TAUTEU;

- Contribu ia  proprie  în  proiect  a  U.A.T. COMUNA TAUTEU,  reprezentând  achitarea  tuturorț

cheltuielilor  neeligibile  ale  proiectului,  cât  i  contribu ia  de  2%  din  valoarea  eligibilă  aș ț

proiectului,  în  cuantum de 6243,39 lei,  reprezentând cofinan area Obiectivului  "Grădiniţa  cuț



program normal Tăuteu, Tăuteu, jude  Bihor" cuprins în proiectul ”CONSTRUC II GRĂDINI Eț Ț Ț

REGIUNEA NORD VEST” - cod Mysmis 125153.

            Luând în considerare necesitatea şi oportunitatea  implementerării  proiectului”CONSTRUC IIȚ

GRĂDINI E REGIUNEA NORD VEST” cod Mysmis 125153, care este depus în cadrul ProgramuluiȚ

Operaţional  Regional  2014-2020,  Axa  prioritară  10  Îmbunătă irea  infrastructurii  educa ionale,ț ț

Prioritatea de investi ii 10.1 Investi iile în educa ie, i  formare, inclusiv în formare profesională, pentruț ț ț ș

dobândirea de competen e i învă are pe tot parcursul vie ii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa ieț ș ț ț ț

i formare  având ca obiectiv specific ”ș Cre terea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şiș

învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,

precum i pe perioada de durabilitate i de valabilitate a contractului de finan areș ș ț ”,

           În contextul celor mai sus men ionate, Proiectul de hotărâre ini iat cu privire la  ț ț aprobarea

proiectului ”CONSTRUC II GRĂDINI E REGIUNEA NORD VEST”, cod Mysmis 125153, aȚ Ț

cheltuielilor  legate  de  proiect  i  a  Acordului  de  parteneriat  între MINISTERUL EDUCA IEIș Ț

NA IONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi U.A.T. COMUNA TAUTEU – partener, Ț este

este legal i conform i va fi înaintat Consiliului Local spre aprobare în edin a de îndată din 09 augustș ș ș ț

2018, conform competenţelor stabilite de lege.

ef Serviciu Finanicar ContabilȘ
Curtean Florina


