
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 55
Din 31 august 2018

Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 31 august 2018

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. 97 din 22 august 2018 privind convocarea

şi Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, în data de 31 august 2018,
propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 1707/08.08.2018ș  a Primarului
comunei Tăuteu, 
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. 1797/22.08.2018 semnat de membrii consiliului local,
           Ţinând cont de prevederile art. 43 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor
de către consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39 alin. 2, a cerut întrunirea consiliului
local,
           În temeiul prevederilor art. 43 alin. 1, art. 45 alin.1 şi ale art. 115 alin. 1 lit.  b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din
data de 31 august 2018, după cum urmează:

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

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Procesului-verbal  al  edin ei  de  îndată  din  data  de 09ș ț
august 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe Semestrul I –
anul 2018 i a Planului de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza comuneiș
Tăuteu, jude ul Bihor, pe Semestrul II – anul 2018.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț



5. Proiect  de hotărâre privind aprobarea trecerii  unor terenuri  situate  în intravilanul  localită ilorț
Ciutelec  i  Chiribi ,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  înș ș ț
proprietatea  privată  a  comunei  Tăuteu,  precum  i  atribuirea  de  numere  cadastrale  acestorș
imobile.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul i a pre urilor de referin ă a maseiș ț ț
lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică al UA.T. comuna Tăuteu,
jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

7. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș
            Art. 2 Prezenta hotărâre se va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei Tăuteu i va fi adusă la cuno tin a cetă enilor prin afi are la sediul Primăriei comunei Tăuteu iș ș ț ț ș ș
pe site-ul www.comunatauteu.ro  de către secretarul comunei. 

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

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ             
                CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR

           Solyom Iudit                                 Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1708/08.08.2018

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

Tăuteu din data de 31 august 2018

             Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. ____ din __.08.2018 privind convocarea
şi ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data de 31 august 2018,
propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 1707/08.08.2018 a Primaruluiș
comunei Tăuteu,
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. _____ din __.08.2018 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 august 2018, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 31
iulie 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei de îndată din data de 09ș ț
august 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
3.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  modificării  Organigramei  i  a  Statului  de funcţii  alș
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe Semestrul I –
anul 2018 i a Planului de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza comuneiș
Tăuteu, jude ul Bihor, pe Semestrul II – anul 2018.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț



5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul localită ilorț
Ciutelec  i  Chiribi ,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  înș ș ț
proprietatea  privată  a  comunei  Tăuteu,  precum  i  atribuirea  de  numere  cadastrale  acestorș
imobile.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
6. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

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

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
PRIMAR
Nr. 1707 din 08.08.2018

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 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 vederea proiectele ini iate de primarul comunei Tăuteu i propunerea de a fi dezbătuteț ș

în edin a ordinară a Consiliului Local din data de 31 august 2018,ș ț

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

de zi pentru edin a ordinară din data de 31 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 dezbatere în edin a ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteu dinș ș ț

data de 31 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. 56
Din 31 august 2018

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare 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 Expunerea de motive nr. 1699/08.08.2018 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal  al  edin ei  ordinare a Consiliului  Local  alș ț
comunei Tăuteu din data de 31 iulie 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 31 iulie 2018, prezentat de secretarul Comunei Tăuteu,
            Ţinând cont de prevederile art. 42, alin. 5 din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la modalitatea de consemnare într-un
proces-verbal a dezbaterilor din şedinţele de consiliu local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul
fiecare consilier local, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei,

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

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 31 iulie 2018, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1644 din 31 iulie 2018 constituie anexă la
prezenta hotărâre.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

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

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
     

                CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR
             Solyom Iudit                                 Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1699 din 08.08.2018

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

din data de 31 iulie 2018 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 1699/08.08.2018 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal  al  edin ei  ordinare a Consiliului  Local  alș ț
comunei Tăuteu din data de 31 iulie 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 31 iulie 2018, prezentat de secretarul Comunei Tăuteu,        
            Ţinând cont de prevederile art. 42, alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la modalitatea de consemnare într-un
proces-verbal a dezbaterilor din şedinţele de consiliu local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul
fiecare consilier local, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei,

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

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

           Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 31 iulie 2018, în forma în care a fost prezentat.
           Art. 2  Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1644 din 31 iulie 2018 constituie anexă la
prezenta hotărâre.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1699 din 08.08.2018

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 31 iulie 2018 

               Ţinând cont de prevederile art. 42 alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  potrivit  cărora,  la  începutul  fiecărei  edin e,ș ț
secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al edin ei anterioare, iar consilierii locali au dreptul ca,ș ț
în cadrul edin ei, să conteste con inutul Procesului-verbal i să ceară men ionarea exactă a opiniilorș ț ț ș ț
exprimate în edin a anterioară,ș ț  
               Având în vedere că dezbaterile din edin a ordinară a consiliului local, precum i modul în careș ț ș
i-a exercitat votul fiecare consilier local au fost consemnate în ș Procesul-verbal de edin ă înregistratș ț

sub  numărul  1644/31.07.2018,  fiind  semnat  de  pre edintele  de  edin ă  i  de  secretarul  unită iiș ș ț ș ț
administrativ-teritoriale,  care  i-au  asumat,  prin  semnătură,  responsabilitatea  veridicită ii  celorș ț
consemnate,
               i, întrucât Ș sunt/nu sunt obiec iuni din partea consilierilor cu privire la cele consemnate înț
cuprinsul procesului-verbal de edin ă,ș ț
               Considerăm legală şi oportună  adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
Procesului-verbal al edin ei ordinare din data de 31 iulie 2018ș ț , în conformitate cu prevederilor art.
42,  alin.  5  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare i îl propunem spre dezbatere în edin a ordinară a Consiliului Local al comuneiș ș ț
Tăuteu din data de 31 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. 57
Din 31 august 2018

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 09 august 2018 

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 1849/29.08.2018 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei de îndată a Consiliului Local alș ț
comunei Tăuteu din data de 09 august 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 09 august 2018, prezentat de secretarul Comunei Tăuteu,
            Ţinând cont de prevederile art. 42, alin. 5 din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la modalitatea de consemnare într-un
proces-verbal a dezbaterilor din şedinţele de consiliu local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul
fiecare consilier local, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei,

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

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 09 august 2018, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1728 din 09 august 2018 constituie anexă la
prezenta hotărâre.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

             Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiind  ț

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
    

                 CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR
             Solyom Iudit                                 Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1849 din 29.08.2018

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

din data de 09 august 2018 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 1849/29.08.2018 a primarului comunei Tăuteu la
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei de îndată a Consiliului Local alș ț
comunei Tăuteu din data de 09 august 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 09 august 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 de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 09 august 2018, în forma în care a fost prezentat.
           Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1728 din 09 august 2018 constituie anexă la
prezenta hotărâre.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1849 din 29.08.2018

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 09 august 2018 

               Ţinând cont de prevederile art. 42 alin. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  potrivit  cărora,  la  începutul  fiecărei  edin e,ș ț
secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al edin ei anterioare, iar consilierii locali au dreptul ca,ș ț
în cadrul edin ei, să conteste con inutul Procesului-verbal i să ceară men ionarea exactă a opiniilorș ț ț ș ț
exprimate în edin a anterioară,ș ț  
               Având în vedere că dezbaterile din edin a de îndată a consiliului local, precum i modul înș ț ș
care  i-a  exercitat  votul  fiecare  consilier  local  au  fost  consemnate  în  ș Procesul-verbal  de  edin ăș ț
înregistrat  sub numărul 1728/09.08.2018,  fiind  semnat  de  pre edintele  de edin ă  i  de  secretarulș ș ț ș
unită ii administrativ-teritoriale, care i-au asumat, prin semnătură, responsabilitatea veridicită ii celorț ș ț
consemnate,
               i, întrucât Ș sunt/nu sunt obiec iuni din partea consilierilor cu privire la cele consemnate înț
cuprinsul procesului-verbal de edin ă,ș ț
               Considerăm legală şi oportună  adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
Procesului-verbal al edin ei de îndată din data de 09 august 2018ș ț , în conformitate cu prevederilor
art.  42,  alin.  5  din Legea  administraţiei  publice  locale  nr. 215/2001,  republicată,  cu modificările  şi
completările ulterioare i îl propunem spre dezbatere în edin a ordinară a Consiliului Local al comuneiș ș ț
Tăuteu din data de 31 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. 58
Din 31 august 2018

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

            Consiliul Local al comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere, Expunerea de motive nr. 1701/08.08.2018 a Primarului Comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 1702/08.08.2018 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil, cu privire
la propunerea de modificarea a Organigramei i  a Statului de func ii  al  aparatului  de specialitate  alș ț
Primarului comunei Tăuteu, 
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, 
           inând cont de Dispozi ia Primarului nr. 95 din 10 august 2018 privind încetarea raportului deȚ ț
serviciu cu UAT comuna Tăuteu al d- oarei Bara Giorgiana-Valerica, consilier, clasa I, grad profesionalș
asistent,  în  cadrul  Compartimentului  Agricol  i  Cadastru  din  aparatul  de  specialitate  al  primaruluiș
comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
           Respectând prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri  publice,  cu  modifricările  i  completprile  ulterioare,  ale  Legii  nr.  188/1999  privind  Statutulș
func íonarilor  publici,  republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  ale  H.G.  nr.  611/2008ț ș
pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici, ale Legii nr.ș ț
273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare, precum i în bazaț ș ș
prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările i completările ulterioare.ș
          În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. a coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 45 alin. 1 şi ale
art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

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

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

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

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ    

http://www.comunatauteu.ro/


            CONSILIER LOCAL                                                               SECRETAR
        Solyom Iudit                                            Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1701 din 08.08.2018

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

Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor 

            Având în vedere, Expunerea de motive nr. 1701/08.08.2018 a Primarului Comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 1702/08.08.2018 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil, cu privire
la propunerea de modificarea a Organigramei i  a Statului de func ii  al  aparatului  de specialitate  alș ț
Primarului comunei Tăuteu, 
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu, 
           inând cont de Dispozi ia Primarului nr. 95 din 10 august 2018 privind încetarea raportului deȚ ț
serviciu cu UAT comuna Tăuteu al d- oarei Bara Giorgiana-Valerica, consilier, clasa I, grad profesionalș
asistent,  în  cadrul  Compartimentului  Agricol  i  Cadastru  din  aparatul  de  specialitate  al  primaruluiș
comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
           Respectând prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri  publice,  cu  modifricările  i  completprile  ulterioare,  ale  Legii  nr.  188/1999  privind  Statutulș
func íonarilor  publici,  republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  ale  H.G.  nr.  611/2008ț ș
pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici, ale Legii nr.ș ț
273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare, precum i în bazaț ș ș
prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările i completările ulterioare.ș
          În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115
alin.  1  lit.  b  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,
          Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

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

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

                                                                INIŢIATOR

http://www.comunatauteu.ro/


Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1701 din 08.08.2018

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

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor 

           Având în vedere cererea înregistrată sub numărul 1699/16.07.2018 prin care d- oara Baraș
Gorgiana-Valerica,  consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol iș
Cadastru din aparatul  de specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  jude ul  Bihor, solicită  încetareaț
raportului de serviciu, prin acordul păr ilor, începând cu data de 20.08.2018 i Dispozi ia Primarului nr.ț ș ț
95 din 10 august 2018 privind încetarea raportului de serviciu cu UAT comuna Tăuteu al d- oarei Baraș
Giorgiana-Valerica, consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol iș
Cadastru din aparatul de specialitate al primarului comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț

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

PROPUN:

modificarea Organigramei i a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Comuneiș
Tăuteu,  judeţul  Bihor  i  ș solicit  Compartimentului  Financiar  Contabil  întocmirea  raportului  de
specialitate. 
            În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederile
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din data de 31
august 2018. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1702 din 08.08.2018

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

specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor 

                   
             În conformitate cu prevederile:

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

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

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

- Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările i completările ulterioare. ș

             Având în vedere cererea înregistrată sub numărul 1699/16.07.2018 prin care d- oara Baraș
Gorgiana-Valerica,  consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol iș
Cadastru din aparatul  de specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  jude ul  Bihor, solicită  încetareaț
raportului de serviciu, prin acordul păr ilor, începând cu data de 20.08.2018 i Dispozi ia Primarului nr.ț ș ț
95 din 10 august 2018 privind încetarea raportului de serviciu cu UAT comuna Tăuteu al d- oarei Baraș
Giorgiana-Valerica, consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol iș
Cadastru din aparatul de specialitate al primarului comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
                 
           Considerăm că se impune  evidenţierea în Statul de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Tăuteu, a modificărilor care au interventit pentru func ia publică de execu ie deț ț
consilier,  grad  profesional  asistent  din  cadrul  Compartimentului  Agricol  i  Cadastruș ,  care  va  fi
înregistrată, atât în Organigrama institu iei, cât i în Statul de func ii,  ca func ie publică de execu ieț ș ț ț ț
”vacantă”.          
           
           Considerăm că modificarea Organigramei i a Statului de funcţii al aparatului de specialitateș
al Primarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, conform anexelor nr. 1 i nr. 2 la prezentul raport deș
specialitate este legală i proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii în edin a publică din data de 31ș ș ț
august 2018.

Întocmit, 
Ec. CURTEAN FLORINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1851 din 30.08.2018

RAPORT DE AVIZARE 
La

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

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

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

activită i social-culturale, culteț
            Vâzând Expunerea de motive nr. 1701/08.08.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 1702/08.08.2018 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de
specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea  privind  aprobarea  modificării
Organigramei i a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţulș
Bihor,
             Comisiile  de specialitate,  cu _____ voturi  ”pentru”,  _____ voturi ”împotrivă” şi _____
”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de  hotărâre privind aprobarea  modificării  Organigramei  i  a  Statului  de  funcţii  alș
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor şi îl propune spre dezbatere
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31 august 2018.

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

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



ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1851/1 din 30.08.2018

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
încheiat astăzi 30.08.2018

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

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.

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

                  
Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

HOTĂRÂRE NR. 59
Din 31 august 2018

Privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe
Semestrul I – anul 2018 i a Planului de măsuri în domeniul apărăriiș

împotriva incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, peț
Semestrul II – anul 2018

           Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 

           Analizând Expunerea de motive nr. 1703/08.08.2018 a Primarului Comunei Tăuteu, care pledează

pentru  adoptarea  acestei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  1704/08.08.2018  al  inspectorului

protec ie civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu,ț

           Luând în considerare avizul comun favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului

Local al Comunei Tăuteu,

           Ţinând cont de prevederile:

           - Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea

nr. 212/1997;

           - Ordonanţei Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului

nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 126/2001; 

           - Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr. 52/2015 – pentru modificarea i completarea Legii nr.ț ț ș

307/2006  privind apărarea împotriva incendiilor;

           - Legii nr. 33/2016 – de aprobare a O.U.G. nr. 52/2015 i de modificare a Legii nr. 307/2006ș

privind apărarea împotriva incendiilor.

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, pct. 8,  art. 45 alin. 1 şi ale art. 115

alin.  1,  lit.  b  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

           Art. 1  Se aprobă Analiza apărării împotriva incendiilor pe Semestrul I – anul 2018, conform

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

           Art. 2  Se aprobă  Planul de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza

comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe Semestrul II, anul 2018ț , conform Anexei nr. 2, care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu iș

inspectorul protec ie civilă.ț



           Art.  4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor

- Primarul Comunei Tăuteu

- Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu

- Inspectorul protec ie civilăț

- Site: www.comunatauteu.ro 

- dosar special 

               Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț

prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

    

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ         

               CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR

            Solyom Iudit                                                          Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

http://www.comunatauteu.ro/


Nr. 1382 din 30.06.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe Semestrul I – anul 2018 i a Planuluiș
de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, peț

Semestrul II – anul 2018

           Analizând Expunerea de motive nr. 1382/30.06.2017 a Primarului Comunei Tăuteu, care pledează
pentru  adoptarea  acestei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  1383/30.06.2017  al  inspectorului
protec ie civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu,ț
           Luând în considerare avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Tăuteu,
           Ţinând cont de prevederile:
           - Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea
nr. 212/1997;
           - Ordonanţei Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 126/2001;
           - Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr. 52/2015 – pentru modificarea i completarea Legii nr.ț ț ș
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
           - Legii nr. 33/2016 – de aprobare a O.U.G. nr. 52/2015 i de modificare a Legii nr. 307/2006ș
privind apărarea împotriva incendiilor.
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a, pct. 8,  art. 45 alin. 1 şi ale art. 115
alin.  1,  lit.  b  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,
            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

          Art. 1  Se aprobă Analiza apărării împotriva incendiilor pe Semestrul I – anul 2018, conform
Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
           Art. 2  Se aprobă  Planul de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe Semestrul II, anul 2018ț , conform Anexei nr. 2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
           Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu iș
inspectorul protective civilă.

           Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor



- Primarul Comunei Tăuteu
- Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu
- Inspectorul protec ie civilăț
- Site: www.comunatauteu.ro 
- dosar special 

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR

http://www.comunatauteu.ro/


Nr. 1703 din 08.08.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe Semestrul I

– anul 2018 i a Planului de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza comuneiș
Tăuteu, jude ul Bihor, pe Semestrul II – anul 2018ț

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

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMITETUL LOCAL PENTRU



SITUAŢII DE URGANŢĂ
Nr. 1704 din 08.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe

Semestrul I – anul 2018 i a Planului de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe razaș
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe Semestrul II – anul 2018ț

              Ţinând cont de prevederile:
              - Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin
Legea nr. 212/1997;
              -  Ordonanţei  Guvernului  nr. 114/2000 pentru  modificarea  şi  completarea  Ordonanţei
Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 126/2001. 
             - Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr. 52/2015 – pentru modificarea i completarea Legiiț ț ș
307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor,
             - Legii nr. 33/2016 – de aprobare a O.U.G. nr. 52/2015 i de modificare a Legii nr. 307/2006 –ș
privind apărarea împotriva incendiilor.
                De asemenea, apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice
şi organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate potrivit prezentei ordonanţe, în
scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, informarea
cetăţenilor asupra acestora, precum şi intervenţia operativă pentru salvarea şi acordarea ajutorului pentru
persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora,  
              

PROPUN PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU

            Aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe Semestrul I – anul 2018 i a Planuluiș
de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, peț
Semestrul II – anul 2018, în edin a ordinară a Cpnsiliului Local al comunei Tăuteu din data de 31ș ț
august 2018.

Inspector Protec ie Civilăț
GHIURĂU RAFAEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul



Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1852 din 30.08.2018

RAPORT DE AVIZARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe Semestrul I – anul 2018 i a Planuluiș
de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, peț

Semestrul II – anul 2018

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

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

activită i social-culturale, culteț
                 Văzând  Expunerea de motive nr. 1703/08.08.2018 a primarului comunei Tăuteu, care
pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri şi Raportul de specialitate nr. 1704/08.08.2018, din care
rezultă  necesitatea  aprobării  Planului  de  măsuri  în  domeniul  apărării  împotriva  incendiilor  pe  raza
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe Semestrul II, anul 2017ț ,  cuprinzând  propunerea privind   aprobarea
Analizei apărării împotriva incendiilor pe Semestrul I – anul 2018 i a Planului de măsuri în domeniulș
apărării împotriva incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe Semestrul II – anul 2018,ț

             Comisiile de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe Semestrul I –
anul 2018 i a Planului de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza comuneiș
Tăuteu, jude ul Bihor, pe Semestrul II – anul 2018 ț şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31 august 2018.

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

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

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU



Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 1852/1 din 30.08.2018

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 30.08.2018

             Ordinea de zi: 

             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe

Semestrul I – anul 2018 i a Planului de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe razaș

comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe Semestrul II – anul 2018.ț

             PROBLEME:

             Membrii celor trei Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu au

dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat cu ____ voturi

”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.

              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

                   
Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

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



Anexa nr. 1 la 
H.C.L. nr. 59 din 31 august  2018

         
Analiza apărării impotriva incendiilor pe Semestrul I 2018 

1. Implementarea noilor prevederi legale 

Au fost prelucrate noile acte normative:

- Legea nr.146/2017  pentru aprobarea OG nr.17/2016 – privind prorogarea termenului
pentru ob inerea avizului/autoriza iei de securitate la incendiu;ț ț

-  OUG  nr.  52/2015  –  pentru  modificarea  i  completarea  Legii  307/2006  –  privindș
apărarea împotriva incendiilor;

- Legea nr.33/2016 – de aprobare a OUG nr.52/2015 i de modificare a Legii 307/2006ș
– privind apărarea împotriva incendiilor;

        2. Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite:

           - sunt în curs de solu ionare necoformită ile din adresa ISU în vederea ob ineriiț ț ț
autoriza iei de securitate la incendiu pentru Casa de Cultură Tăuteu;ț
 
         - sunt în curs de întocmire documentele pentru reavizarea SVSU; 

 -   au fost reactualizate sau întocmite următoarele documente de autoritate: PAAR,
PARUMF, Planul de pregătire în domeniul situa iilor de urgen ă i Planul de pregătire a SVSU;ț ț ș

-au fost întocmite planuri de măsuri specifice sezoanelor;

-  s-a urmărit respectarea dispozi iei de  instruire a personalului în  domeniul ț
situaţiilor de urgenţă i pregătirea SVSU;ș

-  au  fost  stabilite  măsuri  concrete  privind  respectarea  reglementărilor  în  ceea  ce
priveşte fumatul şi focul deschis;

- au fost respectate prevederile documentelor de autoritate în domeniul situa iilor deț
urgen ă;ț

- a fost completată dotarea cu stingătoare;

- au fost verificate stingătoarele din dotare de către firmă atestată;

-  au  fost  întocmite  i  afi ate  organizarea  apărării  împotriva  incendiilor  pe  locul  deș ș
muncă.



Deficienţe care se manifestă în domeniul situaţiilor de urgenţă:

- nu a fost întocmit Raportul anual de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva
incendiilor;

- nu a fost reactualizat Planul de evacuare în situa ii de urgen ă;ț ț
- nu au fost respectate graficele de control ale componentei preventive din 

SVSU la gospodării cetă ene ti i obiective de interes local ( coli, grădini e, cămine culturale iț ș ș ș ț ș
lăca uri de cult);ș

-  nu  se  asigură  acoperirea  acustică  a  tuturor  zonelor  cu  risc  prin  sirena  electrică
existentă;

- nu se asigură iluminat de siguran ă pentru continuarea lucrului la centralele termiceț
din colile Bogei, Ciutelec, Tăuteu i Primărie; ș ș

- nu au fost  refăcute toate contractele de voluntariat; 
          - nu a fost făcută ignifurarea arpantei acoperi ului de la Casa de Cultură Tăuteuș ș

- nu se asigură prezen a la pregătire a tuturor membrilor SVSU;ț
- nu au fost procurate toate materialele propuse i aprobate în PARUMF;ș
-  nu  se  asigură  în  totalitate  uniforme i  echipament  de  protec ie  adecvat  misiunilorș ț

pentru personalul SVSU;
-  încăperile  centralelor  termice  de  la  colile  din  Bogei,  Tăuteu  i  Chiribi  nu  suntș ș ș

separate cu elemente rezistente la foc;
- co urile de fum nu sunt între inute corespunzător la colile Bogei, Poiana i Tăuteu;ș ț ș ș
- u a de la cea de-a doua cale de evacuare a Căminului cultural Tăuteu are sensul deș

deschidere contrar sensului de deplasare;
-  nu  se  asigură  protejarea tuturor  corpurilor  de  iluminat  cu  globuri  sau carcase de

protec ie;ț
- nu s-a încheiat contract cu persoană fizică sau juridică atestată, pentru verificarea iș

între inerea instala iilor de stingere;ț ț
- există hidran i exteriori de incendiu defec i, în localită ile Ciutelec i Tăuteu;ț ț ț ș
- nu se asigură marcarea tuturor hidran ilor subterani din localitatea Ciutelec;ț
- deschiderea u ii pe cea de a doua cale de evacuare a colii Gimnaziale nr. 1 Tăuteuș Ș

are sensul de deschidere contrar sensului de deplasare a persoanelor spre exterior;
- golurile prevăzute în plan eu spre pod la coala Tăuteu, nu sunt obturate cu u i careș ș ș

să aibă rezisten a la foc de minim 30 de minute;ț
- nu se asigură men inerea în func iune a iluminatului de siguran ă pentru evacuare laț ț ț

institu ii. ț
 
4. Concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului:

- nu a fost respectat în totalitate Planul de pregătire în domeniul situa iilor ț
de urgen ă avizat de ISU; ț

- s-a desfă urat pregătirea CLSU în conformitate cu planul întocmit.ș

5. Asigurarea dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor:

- a fost men inută în stare de func ionare  motopompa din dotare;ț ț



-  au  fost  achizi ionate  accesorii  de  trecere  a  apei  pentru  pichetele  de  incendiu  dinț
localită i;ț

-  a fost completată dotarea cu stingătoare la căminele culturale;
- au fost montate indicatoare de marcare a hidran ilor stradali.ț

6. Pentru inlaturarea neregulilor si cauzelor care pot provoca situatii de 
urgenta şi pentru îmbunătăţirea intervenţiei în caz de incendiu se stabileşte planul de
măsuri anexat la prezenta analiză. 

 

                         PRIMAR,                                                                   CADRU TEHNIC,
            Vincze Nandor- tefan                                                            Ghiurău RafaelȘ



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 60
Din 31 august 2018

Privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec,ț ș ș
comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată aț

comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobileș
 

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr. 1705/08.08.2018  a  primarului  comunei  Tăuteu  iș

Raportul  de  specialiate  cu  nr.  1706/08.08.2018,  din  care  rezultă  necesitatea  trecerii  unor  terenuri
intravilane  din  proprietatea  Statului  Român  în  proprietatea  privată  a  comunei  Tăuteu,  precum  iș
atribuirea de numere cadastrale,
           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  i  completărileș

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 i 7 din Legea nr. 7/1996 a cadastruluiș

i publicită ii imobiliare, republicată, ș ț  
           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,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei
Tăuteu, jude ul Bihor i în administrarea Consiliului Local al comunei Tăuteu, a 3 (trei) imobile situateț ș
în intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec, având elementele de identificare conform ț ș ș Anexei nr. 1,
care face parte integranta din prezenta hotărâre.
            Art. 2 Se aprobă atriburiea de numere cadastrale pentru cele 3 (trei) imobile, având elementele
de identificare descrise la Anexa nr. 1, în conformitate cu Planurile de amplasament i Fi a imobiluluiș ș
întocmite pentru fiecare imobil, parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 3 Imobilele prevăzute la art. 1 nu fac 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 i nu facș
obiectul vreunui litigiu.



            Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Tăuteu iș
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”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.     

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                

                 CONSILIER LOCAL                                                   SECRETAR
          Solyom Iudit                                                        Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


Anexa nr. 1 la
H.C.L. nr. 60/31 august 2018

Date de identificare a imobilelor situate în intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec, ț ș ș
comuna Tăuteu, jude ul Bihorț

Nr. 
Crt.

Obiectivul Suprafa a (mț Situa ia conform CFț Nr. topo

  0 1 2 3 4

1. Chiribi  – intravilanș 200
CF 51.111 – Tăuteu (A1, B1) sau
CF 341 – Chiribi  (Aș I-1, B1)

476/20=200/215.126 (Cc)

2. Chiribi  - intravilanș 4 640

CF 192 – Chiribi  (Aș I-1, B15) 1/2=1 344/1 390 (A)
CF 50 218-Tăuteu (AI-1, B1) sau C.F. 336-
Chiribi  (Aș 1, B1)

1/9=141/891 (A)

CF 192 – Chiribi  (Aș I-1, B15) 2/1=134/782 (A)
CF 5 – Chiribi  (Aș I-8, B31, 32) 2/2=103/4 007 (A)
CF 192 – Chiribi  (Aș I-1, B15) 480/2=1 058/1 449 (A)
CF 324 – Chiribi  (Aș I-1, B1) 483=1 487/46 037 (A)
CF 50 616 – Tăuteu (A1, B1) sau
CF 338 – Chiribi  (Aș I-1, B1)

489/1=373/77 812 (A)

3. Ciutelec - intravilan 1 973

CF 17 – Ciutelec (AIX-9, B99) 311/5=312/6 517 (A)
Adev. O.C.P.I. 329/540/46 238 (A)
CF 19 – Ciutelec (AIV-1, B1) 224=139/2 680 (Cc)
Adev. O.C.P.I. 329=236/46 238 (Cc)
Adev. O.C.P.I. 332/1=459/19 569 (Cc)
Adev. O.C.P.I. 333=287/7 589 (Cc)

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                

                 CONSILIER LOCAL                                                   SECRETAR
            Solyom Iudit                                                        Silaghi Adela Maria



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1705 din 08.08.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec,ț ș ș

comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată aț
comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobileș

Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr. 1705/08.08.2018  a  primarului  comunei  Tăuteu  iș
Raportul  de  specialiate  cu  nr.  1706/08.08.2018,  din  care  rezultă  necesitatea  trecerii  unor  terenuri
intravilane  din  proprietatea  Statului  Român  în  proprietatea  privată  a  comunei  Tăuteu,  precum  iș
atribuirea de numere cadastrale,
           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  i  completărileș

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 i 7 din Legea nr. 7/1996 a cadastruluiș

i publicită ii imobiliare, republicată, ș ț  
           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, jude ul Bihor i în administrarea Consiliului Local al comunei Tăuteu, a 3 (trei) imobile situateț ș
în intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec, având elementele de identificare conform ț ș ș Anexei nr. 1,
care face parte integranta din prezenta hotărâre.

            Art. 2 Se aprobă atriburiea de numere cadastrale pentru cele 3 (trei) imobile, având elementele
de identificare descrise la Anexa nr. 1, în conformitate cu Planurile de amplasament i Fi a imobiluluiș ș
întocmite pentru fiecare imobil, parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 3 Imobilele prevăzute la art. 1 nu fac 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 i nu facș
obiectul vreunui litigiu.

            Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Tăuteu iș
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”, -- ”ab ineri”, fiindț

prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.     

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


Anexa nr. 1 la
Proiectul de Hotărâre nr. 1705/08.08.2018

Date de identificare a imobilelor situate în intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec, ț ș ș
comuna Tăuteu, jude ul Bihorț

Nr. 
Crt.

Obiectivul Suprafa a (mț Situa ia conform CFț Nr. topo

  0 1 2 3 4

1. Chiribi  – intravilanș 200
CF 51.111 – Tăuteu (A1, B1) sau
CF 341 – Chiribi  (Aș I-1, B1)

476/20=200/215.126 (Cc)

2. Chiribi  - intravilanș 4 640

CF 192 – Chiribi  (Aș I-1, B15) 1/2=1 344/1 390 (A)
CF 50 218-Tăuteu (AI-1, B1) sau C.F. 336-
Chiribi  (Aș 1, B1)

1/9=141/891 (A)

CF 192 – Chiribi  (Aș I-1, B15) 2/1=134/782 (A)
CF 5 – Chiribi  (Aș I-8, B31, 32) 2/2=103/4 007 (A)
CF 192 – Chiribi  (Aș I-1, B15) 480/2=1 058/1 449 (A)
CF 324 – Chiribi  (Aș I-1, B1) 483=1 487/46 037 (A)
CF 50 616 – Tăuteu (A1, B1) sau
CF 338 – Chiribi  (Aș I-1, B1)

489/1=373/77 812 (A)

3. Ciutelec - intravilan 1 973

CF 17 – Ciutelec (AIX-9, B99) 311/5=312/6 517 (A)
Adev. O.C.P.I. 329/540/46 238 (A)
CF 19 – Ciutelec (AIV-1, B1) 224=139/2 680 (Cc)
Adev. O.C.P.I. 329=236/46 238 (Cc)
Adev. O.C.P.I. 332/1=459/19 569 (Cc)
Adev. O.C.P.I. 333=287/7 589 (Cc)

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1705 din 08.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul

localită ilor Chiribi i Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Românț ș ț
în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestorș

imobile

             Având în vedere că este prioritară trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea
privată a comunei Tăuteu, jude ul Bihor i în administrarea Consiliului Local al comunei Tăuteu, a 3ț ș
(trei) imobile situate în intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec,ț ș ș
             În conformitate cu prevederile:

 art.  36,  alin.  1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările  i  completărileș

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 i 7 din Legea nr. 7/1996 a cadastruluiș

i publicită ii imobiliare, republicată, ș ț  .

inând  cont  de  cele  de  mai  sus,  Ț solicit   Compartimentului  Agricol  i  Cadastru  întocmireaș
Raportului de specialitate cu privire la trecerea unor terenuri situate în intravilanul localită ii Chiribi ,ț ș
comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  în  proprietatea  privată  a  comuneiț
Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobile.ș
            
            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
i supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din data de 31ș

august 2018. 

Ini iator,ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT AGRICOL I CADASTRUȘ
Nr. 1706 din 08.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de trecere a unor terenuri situate în

intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec, Comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietateaț ș ș ț
Statului Român/Comuna Chiribi /Comuna Ciutelec/persoane fizice, în proprietatea privată aș

Comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobileș

             Prin Expunerea de motive cu nr. 1705 din 08.08.2018 Primarul Comunei Tăuteu propune
adoptarea  unui  proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  trecerii  unor  terenuri  situate  în  intravilanul
localită ilor  Chiribi   i  Ciutelec,  Comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,  din  proprietatea  Statuluiț ș ș ț
Român/Comuna Chiribi /Comuna Ciutelec/persoane fizice (conform C.F. nr. 5-Chiribis, o parte, pentruș
care au primit Titlu de proprietate nr. 1.032/04.09.2000, conform cererii depuse, acolo unde au folosit,
nefiind perturba i în posesie, diferen a care se regăse te, în cazul nostru nefiind ceruta prin nici o lege aț ț ș
Fondului Funciar, rămânâd la dispozi ia Comisiei Locale), în proprietatea privată a Comunei Tăuteu,ț
precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobile.ș
             Datele de identificare ale imobilelor sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. 
Crt.

Obiectivul Suprafa a (mț Situa ia conform CFț Nr. topo

  0 1 2 3 4

1. Chiribi  – intravilanș 200
CF 51.111 – Tăuteu (A1, B1) sau
CF 341 – Chiribi  (Aș I-1, B1)

476/20=200/215.126 (Cc)

2. Chiribi  - intravilanș 4 640

CF 192 – Chiribi  (Aș I-1, B15) 1/2=1 344/1 390 (A)
CF 50 218-Tăuteu (AI-1, B1) sau C.F. 336-Chiribi  ș
(A1, B1)

1/9=141/891 (A)

CF 192 – Chiribi  (Aș I-1, B15) 2/1=134/782 (A)
CF 5 – Chiribi  (Aș I-8, B31, 32) 2/2=103/4 007 (A)
CF 192 – Chiribi  (Aș I-1, B15) 480/2=1 058/1 449 (A)
CF 324 – Chiribi  (Aș I-1, B1) 483=1 487/46 037 (A)
CF 50 616 – Tăuteu (A1, B1) sau
CF 338 – Chiribi  (Aș I-1, B1)

489/1=373/77 812 (A)

3. Ciutelec - intravilan 1 973

CF 17 – Ciutelec (AIX-9, B99) 311/5=312/6 517 (A)
Adev. O.C.P.I. 329/540/46 238 (A)
CF 19 – Ciutelec (AIV-1, B1) 224=139/2 680 (Cc)
Adev. O.C.P.I. 329=236/46 238 (Cc)
Adev. O.C.P.I. 332/1=459/19 569 (Cc)
Adev. O.C.P.I. 333=287/7 589 (Cc)

              
Scopul trecerii acestor imobile în proprietatea privată a Comunei Tăuteu, constă în intrarea în legalitate a
posesorilor construc iilor  de pe aceste terenuri  (pe de o parte),  respectiv  realizarea unor proiecte  deț



dezvoltare/investi ii, pe terenul fără construc ii (pe de alta parte), inând seama i parcurgând etapele înț ț ț ș
conformitate cu legisla ia în vigoare. ț
           Având în vedere că imobilele descrise mai sus nu fac 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 i nuș
fac obiectul vreunui litigiu,            
            În conformitate cu prevederile:

 art.  36,  alin.  1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările  i  completărileș

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 i 7 din Legea nr. 7/1996 a cadastruluiș

i publicită ii imobiliare, republicată, ș ț  
            Raportat la cele men ionate mai sus, se impune trecerea acestor terenuri situate în intravilanulț
localită ilor  Chiribi  si  Ciutelec,  Comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statuluiț ș ț
Român/Comuna Chiribi /Comuna Ciutelec/persoane fizice, în proprietatea privată a Comunei Tăuteu iș ș
în administrarea Consiliului Local al comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestorș
imobile. 
 

Fa ă de cele men ionate mai sus, ț ț
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 unor terenuri situate în intravilanul localită ilorț
Chiribi  si  Ciutelec,  Comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român/Comunaș ț
Chiribi /Comuna  Ciutelec/persoane  fizice,  în  proprietatea  privată  a  Comunei  Tăuteu,  precum  iș ș
atribuirea de numere cadastrale acestor imobile,  cu următorul conţinut:

           Art.  1 Se  aprobă  trecerea din  proprietatea  Statului  Român/Comunei  Chiribi /Comuneiș
Ciutelec/persoane fizice, în proprietatea privată a Comunei Tăuteu, jude ul Bihor i în administrareaț ș
Consiliului Local al comunei Tăuteu, a 3 (trei) imobile situate în intravilanul localită ilor Chiribi  iț ș ș
Ciutelec, având elementele de identificare conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
            Art. 2 Se aprobă atriburiea de numere cadastrale pentru cele 3 (trei) imobile, având elementele
de identificare descrise la Anexa nr. 2, în conformitate cu Planurile de amplasament i Fi a imobiluluiș ș
întocmite pentru fiecare imobil, parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 3 Imobilele prevăzute la art. 1 nu fac 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 i nu facș
obiectul vreunui litigiu.

Întocmit,
Consilier – topograf

JARCA LUCIAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 1853 din 30.08.2018

RAPORT DE AVIZARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul

localită ii Chiribi , comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român înț ș ț
proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobileș
                

            Comisia de specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr.  1705/08.08.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 1706/08.08.2018 întocmit de Compartimentul Agricol i Cadastru din cadrul aparatuluiș
de specialitate al primarului comunei Tăuteu, cuprinzând propunerea cu privire la aprobarea trecerii unor
terenuri  situate  în  intravilanul  localită ii  Chiribi ,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietateaț ș ț
Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu,  precum i atribuirea de numere cadastraleș
acestor imobile,

             Comisia de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii  unor terenuri situate în intravilanul localită iiț
Chiribi , comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în  proprietatea privatăș ț
a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobile  ș şi îl propune spre
dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31 august 2018.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 1853/1 din 30.08.2018

PROCES-VERBAL
de avizare al Comisiei de specialitate

încheiat astăzi 30.08.2018

             Ordinea de zi: 

             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul

localită ii  Chiribi ,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  înț ș ț

proprietatea  privată  a  comunei  Tăuteu,  precum  i  atribuirea  de  numere  cadastrale  acestorș

imobile.

             PROBLEME:

             Membrii Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, au dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea

de  zi  şi,  fiind  supus  la  vot,  a  fost  aprobat  ____  voturi  ”pentru”,  ____  voturi  ”împotrivă”  şi  ____

”abţineri”.

             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

    
     
                        PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR
                         Covaci Cornel                                                                     Drimbo Zoltan
              
                   



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 61
Din 31 august 2018

Privind aprobarea metodologiei de calcul i a pre urilor de referin ă a masei lemnoase care seș ț ț
recoltează din fondul forestier proprietate publică al UA.T. comuna Tăuteu, jude ul Bihorț

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere Expunerea de motive nr.  1835/28.08.2018 a primarului comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 1838/28.08.2018 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de
calcul i a pre urilor de referin ă a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietateș ț ț
publică al UA.T. comuna Tăuteu, jude ul Bihor, ț
             Analizând adresa cu numărul de înregistrare 10603/27.08.2018 a Ocolului Silvic Marghita,
având ca anexe pre urile de referin ă pentru anul de produc ie 2017, Devizul nr. 10028/11.04.2018, Actulț ț ț
de punere în valoare – Partida 10801  i Fi a de fundamentare a pre urilor de pornire pentru licita ie,ș ș ț ț
înregistrată la institu ia noastră sub numărul 1835/28.08.2018, ț
             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. 60 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, ale Hotărârii
Guvernului nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier  proprietate  publică i  ale  Deciziei  nr.  535/25.10.2017  a  Directorului  General  al  Regieiș
Na ionale a Pădurilor – ROMSILVA, privind aprobarea pre urilor de referin ă pentru anul de produc ieț ț ț ț
2016,  pe  specii/grupe  de  specii,  sortimente,  grade  de  accesibilitate  i  tehnologii  de  exploatare,ș
determinate de condi ii de pia ă, la nivel jude ean,ț ț ț

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

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă volumul de masă lemnoasă de 156 mc, stabilit de Ocolul Silvic Marghita,
care va fi exploatat în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică a U.A.T. comuna Tăuteu. 
            Art. 2 Se aprobă, pentru anul 2018, modalitatea de calcul a pre urilor de referin ă al maseiț ț
lemnoase, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a U.A.T. comuna Tăuteu, conform
Metodologiei  de  calcul  prevăzută  în  Decizia  nr.  535/25.10.2017  a  Directorului  General  al  Regiei
Na ionale a Pădurilor – ROMSILVA, privind aprobarea nivelului de pia ă al pre urilor de referin ă peț ț ț ț
specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente, i tehnologii de exploatare.ș



            Art. 3 (1) Se aprobă valorificarea masei lemnoase ca masă lemnoasă fasonată, Partida 10801 în
volum de 156 mc, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a U.A.T. comuna Tăuteu.
            Art. 4 Se aprobă vânzarea prin licita ie, cu plic închis, după cum urmează: ț

- 11 mc net bu tean gorun, cu pre  de pronire 500 lei/mcș ț
- 69 mc net bu etan cer, cu pre  de pronire 350 lei/mcș ț

(2) Diferen a de masă lemnoasă este necesară consumului propriu al UAT comuna Tăuteu.ț
            Art. 5 Expolatarea masei lemnoase se va face cu o firmă de specialitatea, cu respectarea
legisla iei în vigoare privind achizi iile publice.ț ț
            Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire se încredin ează Primarul comunei Tăuteu, Directorul Ocoluluiț
Silvic Marghita i Compartimentul Financiar Contabil.ș
            Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Directorul Ocolului Silvic Marghita
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartimentul Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro      

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

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
    CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR

                      Solyom Iudit                                Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1835 din 28.08.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea metodologiei de calcul i a pre urilor de referin ă a masei lemnoase care seș ț ț

recoltează din fondul forestier proprietate publică al UA.T. comuna Tăuteu, jude ul Bihor ț

                          Având în vedere Expunerea de motive nr. 1835/28.08.2018 a primarului comunei Tăuteu
i Raportul de specialitate nr. 1838/28.08.2018 la Proiectul de hotărâre privind aprobareaș  metodologiei

de calcul i a pre urilor de referin ă a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietateș ț ț
publică al UA.T. comuna Tăuteu, jude ul Bihor, ț
             Analizând adresa cu numărul de înregistrare 10603/27.08.2018 a Ocolului Silvic Marghita,
având ca anexe pre urile de referin ă pentru anul de produc ie 2017, Devizul nr. 10028/11.04.2018, Actulț ț ț
de punere în valoare – Partida 10801  i Fi a de fundamentare a pre urilor de pornire pentru licita ie,ș ș ț ț
înregistrată la institu ia noastră sub numărul 1835/28.08.2018, ț
             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. 60 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, ale Hotărârii
Guvernului nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier  proprietate  publică i  ale  Deciziei  nr.  535/25.10.2017  a  Directorului  General  al  Regieiș
Na ionale a Pădurilor – ROMSILVA, privind aprobarea pre urilor de referin ă pentru anul de produc ieț ț ț ț
2016,  pe  specii/grupe  de  specii,  sortimente,  grade  de  accesibilitate  i  tehnologii  de  exploatare,ș
determinate de condi ii de ț pia ă, la nivel jude eanț ț

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, ale 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 volumul de masă lemnoasă de 156 mc, stabilit de Ocolul Silvic Marghita, care
va fi exploatat în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică a U.A.T. comuna Tăuteu. 
            Art. 2 Se aprobă, pentru anul 2018, modalitatea de calcul a pre urilor de referin ă al maseiț ț
lemnoase, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a U.A.T. comuna Tăuteu, conform
Metodologiei  de  calcul  prevăzută  în  Decizia  nr.  535/25.10.2017  a  Directorului  General  al  Regiei
Na ionale a Pădurilor – ROMSILVA, privind aprobarea nivelului de pia ă al pre urilor de referin ă peț ț ț ț
specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente, i tehnologii de exploatare.ș



            Art. 3 (1) Se aprobă valorificarea masei lemnoase ca masă lemnoasă fasonată, Partida 10801 în
volum de 156 mc, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a U.A.T. comuna Tăuteu.
            Art. 4 Se aprobă vânzarea prin licita ie, cu plic închis, după cum urmează: ț

- 11 mc net bu tean gorun, cu pre  de pronire 500 lei/mcș ț
- 69 mc net bu etan cer, cu pre  de pronire 350 lei/mcș ț

(2) Diferen a de masă lemnoasă este necesară consumului propriu al UAT comuna Tăuteu.ț
            Art. 5 Expolatarea masei lemnoase se va face cu o firmă de specialitatea, cu respectarea
legisla iei în vigoare privind achizi iile publice.ț ț
            Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire se încredin ează Primarul comunei Tăuteu, Directorul Ocoluluiț
Silvic Marghita i Compartimentul Financiar Contabil.ș
            Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Directorul Ocolului Silvic Marghita
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartimentul Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro      

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


JUDEŢUL BIHOR
COMUN TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1835 din 28.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul i a pre urilor de referin ă aș ț ț

masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică
 al UA.T. comuna Tăuteu, jude ul Bihorț

           
            În conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, ale Hotărârii
Guvernului nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier  proprietate  publică  i  ale  Deciziei  nr.  535/25.10.2017  a  Directorului  General  al  Regieiș
Na ionale a Pădurilor – ROMSILVA, privind aprobarea pre urilor de referin ă pentru anul de produc ieț ț ț ț
2016,  pe  specii/grupe  de  specii,  sortimente,  grade  de  accesibilitate  i  tehnologii  de  exploatare,ș
determinate de condi ii de pia ă, la nivel jude ean,ț ț ț
             Analizând adresa cu numărul de înregistrare 10603/27.08.2018 a Ocolului Silvic Marghita,
având ca anexe pre urile de referin ă pentru anul de produc ie 2017, Devizul nr. 10028/11.04.2018, Actulț ț ț
de punere în valoare – Partida 10801  i Fi a de fundamentare a pre urilor de pornire pentru licita ie,ș ș ț ț
înregistrată la institu ia noastră sub numărul 1835/28.08.2018, ț
            Având în vedere cele expuse mai sus, propun aprobarea valorificării masei lemnoase ca masă
lemnoasă  fasonată,  Partida  10801,  în  volum  de  156  mc,  care  se  va  recolta  din  fondul  forestier
proprietate publică a U.A.T. comuna Tăuteu De asemenea, propun Compatimentului Financiar Contabil
întocmirea Raportului de specialitate.

             inând cont de cele expuse mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederileȚ
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
supun spre  adoptare  Consiliului  Local  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea metodologiei  de
calcul  i  a  pre urilor  de  referin ă  a  masei  lemnoase  care  se  recoltează  din  fondul  forestierș ț ț
proprietate publică al UA.T. comuna Tăuteu, jude ul Bihorț , în şedinţa ordinară din 31 august 2018.
             

Primar
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1838 din 28.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul i a pre urilor de referin ă aș ț ț

masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică
 al UA.T. comuna Tăuteu, jude ul Bihorț

                
                În conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic: 

”(1) Produsele lemnoase ale pădurii şi ale vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier se recoltează

pe bază de autorizaţie de exploatare eliberată de ocolul silvic.

(2) Estimarea cantitativă şi calitativă a produselor lemnoase se face prin acte de evaluare întocmite de

ocoalele silvice, conform normelor tehnice silvice specifice.

(3)  Ocolul  silvic  care eliberează  autorizaţia  de  exploatare  are obligaţia  să  execute  predarea  spre

exploatare, controlul exploatării şi reprimirea parchetelor.

(4) Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică se face potrivit regulamentului

aprobat prin hotărâre a Guvernului”.

                Până în prezent, pre ul de referin ă era definit doar pentru proprietatea publică a unită ilorț ț ț

administrativ  teritoriale,  noua defini ie  acoperind  i  proprietatea  publică  a statului.  Noua defini ieț ș ț

permite  modificarea pre ului  de referin ă  în  cazul  în  care condi iile  pie ei  o  impun.  Potrivit  noilorț ț ț ț

reglementări, pre urile de referin ă pentru fiecare an de produc ie — pre urile masei lemnoase pe piciorț ț ț ț

care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, determinate anual, în condi ii de pia ă, înț ț

func ie  de specie sau grupă de specii,  de gradul de accesibilitate,  de sortiment i de tehnologia deț ș

exploatare; pre urile de referin ă pentru fiecare an de produc ie pot fi revizuite o singură dată în cursulț ț ț

unui an, în baza unei note justificative”. 

               Analizând adresa cu numărul de înregistrare 10603/27.08.2018 a Ocolului Silvic Marghita,

având ca anexe pre urile de referin ă pentru anul de produc ie 2017, Devizul nr. 10028/11.04.2018, Actulț ț ț

de punere în valoare – Partida 10801  i Fi a de fundamentare a pre urilor de pornire pentru licita ie,ș ș ț ț

înregistrată la institu ia noastră sub numărul 1835/28.08.2018, ț



              Valorificarea masei lemnoase ca masă lemnoasă fasonată, Partida 10801, în volum de 156 mc,

care se va recolta  din fondul forestier  proprietate  publică a U.A.T. comuna Tăuteu,  se va face prin

vânzarea la licita ie, cu plic închis, după cum urmează: ț

- 11 mc net bu tean gorun, cu pre  de pronire 500 lei/mcș ț

- 69 mc net bu etan cer, cu pre  de pronire 350 lei/mcș ț

              Diferen a de masă lemnoasă este necesară consumului propriu al UAT comuna Tăuteu.ț

Expolatarea masei lemnoase se va face cu o firmă de specialitate, cu respectarea legisla iei în vigoareț

privind achizi iile publice.ț

               Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm legală şi oportună adoptarea unui proiect de

hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul i a pre urilor de referin ă a masei lemnoase careș ț ț

se recoltează din fondul forestier proprietate publică al UA.T. comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț

Compartiment Financiar Contabil
ef Serviciu Financiar ContabilȘ

CURTEAN FLORINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 1854 din 30.08.2018

RAPORT DE AVIZARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul i a pre urilor deș ț

referin ă a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publicăț
 al UA.T. comuna Tăuteu, jude ul Bihor ț

                
            Comisia de specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr.  1835/28.08.2018 a primarului comunei Tăuteu i Raportul deș
specialitate nr. 1838/28.08.2018 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Tăuteu, cuprinzând propunerea cu privire la aprobarea metodologiei
de calcul i a pre urilor de referin ă a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietateș ț ț
publică al UA.T. comuna Tăuteu, jude ul Bihor,ț

             Comisia de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

avizează favorabil

proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul i a pre urilor de referin ă a maseiș ț ț
lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică  al  UA.T. comuna Tăuteu,
jude ul Bihor ț şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 31 august 2018.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                    Drimbo Zoltan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 1854/1 din 30.08.2018

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 30.08.2018

             Ordinea de zi: 
1. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  metodologiei  de  calcul  i  a  pre urilor  deș ț

referin ă a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică alț
UA.T. comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț

             PROBLEME:

             Membrii Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, au dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea

de  zi  şi,  fiind  supus  la  vot,  a  fost  aprobat  ____  voturi  ”pentru”,  ____  voturi  ”împotrivă”  şi  ____

”abţineri”.

              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

    
     
                        PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR
                         Covaci Cornel                                                                     Drimbo Zoltan
              
                   


