
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 62
Din 28 septembrie 2018

Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 28 septembrie 2018

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având  în  vedere  prevederile  Dispoziţiei  Primarului  nr.  110  din  20  septembrie  2018 privind

convocarea şi Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, în data de 28
septembrie  2018,  propusă  de  primarul  Comunei  Tăuteu,  precum  i  Expunerea  de  motive  nr.ș
1875/03.09.2018 a Primarului comunei Tăuteu, 
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. 1967/20.09.2018 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 28 septembrie 2018, după cum urmează:

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

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

3. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  rectificării  bugetului  local  al  Comunei  Tăuteu  pe anul
2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

4. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

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

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

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ             
                CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR

      Varga Vasile-Sandu                     Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1875/03.09.2018

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

Tăuteu din data de 28 septembrie 2018

             Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. ____ din __.09.2018 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. 1875/03.09.2018 a Primaruluiș
comunei Tăuteu,
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. _____ din __.09.2018 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 28 septembrie 2018, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Pre edintelui de edin ă.ș ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare din data de 31ș ț
august 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu pe anul
2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
4. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

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

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
PRIMAR
Nr. 1875 din 03.09.2018

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 28 septembrie 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 28 septembrie 2018,ș ț

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

de zi pentru edin a ordinară din data de 28 septembrie 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 comuneiș ș ț

Tăuteu din data de 28 septembrie 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. 63
Din 28 septembrie 2018

Privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

            Consiliul Local al comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în edin ă ordinară, ș ț
            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tăuteu nr. 10 din 29
iulie  2016 privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare  şi  funcţionare  a  Consiliului  Local  al
comunei Tăuteu, judeţul Bihor, cu modificările i comletările ulterioare,ș
             Având în vedere Expunerea de motive nr. 1871/03.09.2018 întocmită de primarul comunei
Tăuteu,
            În temeiul prevederilor art. 35 alin. 1, art. 41, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din
Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Domnul consilier local VARGA VASILE-SANDU se alege Preşedinte de şedinţă al
Consiliului Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna
septembrie 2018.
            Art. 2 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Comunei
Tăuteu nr. 42 din 29 iunie 2018.
            Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei  Tăuteu  i  va  fi  adusă  la  cuno tin a  cetă enilor  prin  afi are  la  sediul  Primăriei  comuneiș ș ț ț ș
Tăuteu i pe site-ul ș 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
         Varga Vasile-Sandu                       Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1871 din 03.09.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în edin ă ordinară,ș ț
            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tăuteu nr. 10 din 29
iulie  2016 privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare  şi  funcţionare  a  Consiliului  Local  al
comunei Tăuteu, judeţul Bihor, cu modificările i completările ulterioare,ș
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 1871/03.09.2018 întocmită de primarul comunei
Tăuteu cu privire la alegerea Pre edintelui de edin ă,ș ș ț
            În temeiul prevederilor art. 35 alin. 1, art. 41, art. 45 alin. 1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din
Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Domnul/doamna consilier _______________________________ se alege preşedinte
de  şedinţă  al  Consiliului  Local  al  Comunei  Tăuteu,  judeţul  Bihor,  pentru  o  perioadă  de  3  luni,
începând cu luna septembrie 2018.
            Art. 2 Pe data prezentei hotărâri îşi încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Comunei
Tăuteu nr. 42 din 29 iunie 2018.
            Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei  Tăuteu  i  va  fi  adusă  la  cuno tin a  cetă enilor  prin  afi are  la  sediul  Primăriei  comuneiș ș ț ț ș
Tăuteu i pe site-ul ș www.comunatauteu.ro, de către secretarul comunei.   

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 1871 din 03.09.2018

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

                Vâzând prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al

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

modiifcările i completările ulterioare,ș

               Având în vedere că  expiră mandatul doamnei preşedinte SOLYOM IUDIT, aleasă

preşedinte de şedinţă prin Hotârârea Consiliului Local nr. 42 din 29 iunie 2018,

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

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

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

completările ulterioare, proiect ce va fi dezbătut în  edin a ordinară din data de 28 septembrieș ț

2018.

Primar 
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 64
Din 28 septembrie 2018

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare 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 Expunerea de motive nr. 1874/03.09.2018 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 august 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 31 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 ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 31 august 2018, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1865 din 31 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”, fiindț
prezen i ț 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
    CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR
      Varga Vasile-Sandu                                 Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 1874 din 03.09.2018

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

din data de 31 august 2018 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 1874/03.09.2018 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 august 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 31 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 ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 31 august 2018, în forma în care a fost prezentat.
           Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 1865 din 31 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. 1874 din 03.09.2018

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 31 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 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  1865/31.08.2018,  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 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 28 septembrie 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. 65
Din 28 septembrie 2018

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu pe anul 2018

           Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
           Analizând Expunerea de motive nr. 1993/19.09.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 1994/19.09.2018 întocmit de Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Tăuteu, cu privire la propunerea de rectificarea bugetului local al
comunei Tăuteu pe anul 2018,
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
           Având în vedere  prevederile Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art. 1,
alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  i  prevederile  art.  27  din  Ordonan a de  urgen ă  aș ț ț
Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018,
          Respectând prevederile Legii  nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală,             
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4, lit. a, art. 45 alin. 1 și alin. 2, lit. a, coroborate cu art. 115
alin.  1,  lit.  b  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

           Art. 1  Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tăuteu pe anul
2018 cu suma totală de 60,64 mii lei, după cum urmează:

SECŢIUNEA FUNCŢIONARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma 60,64 mii lei, din care:

Cod 04.02.01 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit: suma de 35,00 mii lei.
Cod 04.02.04 – Sume alocate  din cotele  defalcate  din impozitul  pe venit  pentru echilibrarea
bugetelor locale: suma de 34,00 mii lei.
Cod 11.02.02 – Sume alocate din cotele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finan areaț
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora elor, municipiilor: suma de ș minus 7,00 mii
lei.
Cod  11.02.06 –  Sume  alocate  din  cotele  defalcate  din  taxa  pe  valoare  adăugată  pentru
echilibrarea bugetelor locale: suma de 134,00 mii lei.
Cod 18.02 – Alte impozite i taxe fiscale: suma de ș 0,54 mii lei
Cod 30.02.05 – Venituri din concesuni i închirieri: suma de ș minus 4,00 mii lei.
Cod 36.02.50 – Alte venituri: suma de minus 134,00 mii lei
Cod 37.02.01 – Dona ii i sponsorizăriț ș  – 2,10 mii lei



PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de 60,64 mii lei,  astfel:       
          Cap. 65.02 – Învă ământț  – suma totală de 25,64 mii lei, din care:
                Titlul 20 – ”Bunuri i servicii” – suma de ș 50,24 mii lei
                Titlul 57 ”Asisten ă socială” – ț se retrage suma de 7,00 mii lei
                 Titlul 85 ”Plă i effectuate în anii precedent i recuperate în anul curent” – suma de ț ș minus
17,60 mii lei
          Cap. 67.02 – Cultură, recreere i religieș  – suma de 35,00 mii lei.

SEC IUNEA DEZVOLTAREȚ
PARTEA DE VENITURI – se constituie din: -
            
PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie astfel:
            Cap. 84.02 – Transporturi – suma totală de 0 mii lei, din care:

Titlul  70 –  Investi ii  –  Achizi ie  buldoexcavator  în  cadrul  proiectului  finan at  în  cadrulț ț ț
Programului Na ional de Dezvoltare Rurală (PNDR) – Submăsura 7.2: suma de ț 10,75 mii lei
Titlul 85.01 – Plă i efectuate în anii precedent i recuperate în anul curent: ț ș suma de minus 10,75
mii lei

             Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Financiar-
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

             Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”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
 Varga Vasile-Sandu                                              Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea rectificării bugetului local al 

Comunei Tăuteu pe anul 2018

           Analizând Expunerea de motive nr. ______/__.09.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul
de  specialitate  nr.  ______/__.09.2018  întocmit  de  Compartimentul  Financiar-Contabil  din  cadrul
aparatului  de  specialitate  al  Primarului  Comunei  Tăuteu,  cu  privire  la  propunerea  de  rectificare  a
bugetului local al comunei Tăuteu pe anul 2018,
             Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
            Având în vedere  prevederile Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art. 1,
alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  i  prevederile  art.  27  din  Ordonan a de  urgen ă  aș ț ț
Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018,
             Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală,             
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4, lit. a, art. 45 alin.  1 și alin. 2, lit. a, coroborate cu art. 115
alin.  1,  lit.  b  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,
            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

                       Art. 1  Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tăuteu
pe anul 2018 cu suma totală de ________ mii lei, după cum urmează:

SECŢIUNEA FUNCŢIONARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma _________ mii lei, din care:

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de ________ mii lei,  astfel:      

SEC IUNEA DEZVOLTAREȚ
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma de ________ mii lei, din care:
            
PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de _________ mii lei, astfel:

             Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Financiar-
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu.

            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor



- Primarul Comunei Tăuteu
- Compartimentul Financiar-Contabil 
- Site: www.comunatauteu.ro 

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR

http://www.comunatauteu.ro/


Nr. 1993 din 19.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 

Comunei Tăuteu pe anul 2018

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

- adresa  cu  numărul  de  înregistrare  BHG_STZ  40125/18.09.2018  a  Administra iei  Jude ene  aț ț
Finan elor Publice Bihor, prin care s-a comunicat institu iei noastre actul normativ i anexa nr. 3ț ț ș
cuprinzând alocarea sumelor defalcate din TVA destinate finan ării cheltuielilor descentralizate laț
nivelul jude elor, stabilite ca urmare a aplicării prevederilor art. 6 alin. 15 din Legea bugetului deț
stat pe anul 2018 nr 2/2018 i a reevaluării impozitului pe venit estimate a fi încasat la bugetul deș
stat la nivelul fiecărei unită i administrativ-teritoriale în anul 2018,ț
         

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art.
19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
            Propun Compartimentului Financiar Contabil întocmirea Raportului de specialitate  ,

           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
28 septembrie 2018. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 1994 din 19.09.2018



RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu 

pe anul 2018

             În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art.
19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare
coroborate  cu  prevederile  art.  27  din  Ordonan a  de  urgen ă  a  Guvernului  nr. 78/2018 cu  privire  laț ț
rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, 

             Luând în considerare:
- adresa  cu  numărul  de  înregistrare  BHG_STZ  40125/18.09.2018  a  Administra iei  Jude ene  aț ț

Finan elor Publice Bihor, prin care s-a comunicat institu iei noastre actul normativ i anexa nr. 3ț ț ș
cuprinzând alocarea sumelor defalcate din TVA destinate finan ării cheltuielilor descentralizate laț
nivelul jude elor, stabilite ca urmare a aplicării prevederilor art. 6 alin. 15 din Legea bugetului deț
stat pe anul 2018 nr 2/2018 i a reevaluării impozitului pe venit estimate a fi încasat la bugetul deș
stat la nivelul fiecărei unită i administrativ-teritoriale în anul 2018,ț

          
            Propun rectificarea bugetului local al Comunei Tăuteu pe anul 2018 cu suma totală de   60,64 mii
lei  , după cum urmează:

           Art. 1  Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tăuteu pe anul
2018 cu suma totală de 60,64 mii lei, după cum urmează:

SECŢIUNEA FUNCŢIONARE
PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma 60,64 mii lei, din care:

Cod 04.02.01 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit: suma de 35,00 mii lei.
Cod 04.02.04 – Sume alocate din cotele  defalcate  din impozitul pe venit  pentru echilibrarea
bugetelor locale: suma de 34,00 mii lei.
Cod 11.02.02 – Sume alocate din cotele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finan areaț
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora elor, municipiilor: suma de  ș minus 7,00
mii lei.
Cod  11.02.06 –  Sume  alocate  din  cotele  defalcate  din  taxa  pe  valoare  adăugată  pentru
echilibrarea bugetelor locale: suma de 134,00 mii lei.
Cod 18.02 – Alte impozite i taxe fiscale: suma de ș 0,54 mii lei
Cod 30.02.05 – Venituri din concesuni i închirieri: suma de ș minus 4,00 mii lei.
Cod 36.02.50 – Alte venituri: suma de minus 134,00 mii lei
Cod 37.02.01 – Dona ii i sponsorizăriț ș  – 2,10 mii lei

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de 60,64 mii lei,  astfel:       
          Cap. 65.02 – Învă ământț  – suma de 25,64 mii lei.
          Cap. 67.02 – Cultură, recreere i religieș  – suma de 35,00 mii lei.



SEC IUNEA DEZVOLTAREȚ
PARTEA DE VENITURI – se constituie din: -
            
PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie astfel:
            Cap. 84.02 – Transporturi – suma totală de 0 mii lei, din care:

Titlul  70 –  Investi ii  –  Achizi ie  buldoexcavator  în  cadrul  proiectului  finan at  în  cadrulț ț ț
Programului Na ional de Dezvoltare Rurală (PNDR) – Submăsura 7.2: suma de ț 10,75 mii lei
Titlul 85.01 – Plă i efectuate în anii precedent i recuperate în anul curent: ț ș suma de minus 10,75
mii lei

             Având în vedere cele prezentate mai sus, constat că  propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din
data de  28 septembrie 2018. 

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Şef serviciu

Ec. Curtean Florina

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 2043 din 27.09.2018



RAPORT DE AVIZARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu pe anul 2018

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
                 Văzând  Expunerea de motive nr. 1993/19.09.2018 a primarului comunei Tăuteu, care
pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri şi Raportul de specialitate nr. 1994/19.09.2018, din care
rezultă necesitatea aprobării rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2018ț ,
cuprinzând  propunerea privind   aprobarea rectificării  bugetului local al Comunei Tăuteu pe anul
2018,

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu pe anul
2018 şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de
28 septembrie 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. 2043/1 din 27.09.2018

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 27.09.2018

             Ordinea de zi: 

             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu pe

anul 2018.

             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


