
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 66
Din 31 octombrie 2018

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

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având  în  vedere  prevederile  Dispoziţiei  Primarului  nr.  118  din  23  octombrie  2018  privind

convocarea şi Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, în data de 31
octombrie  2018,  propusă  de  primarul  Comunei  Tăuteu,  precum  i  Expunerea  de  motive  nr.ș
2086/02.10.2018 a Primarului comunei Tăuteu, 
            Luând la cunoştină Convocatorul nr. 2273/23.10.2018 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 octombrie 2018, după cum urmează:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  şedinţei  ordinare  din  data  de  28
septembrie 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 49 din 31
iulie 2018 privind aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localită ii Ciutelec, comunaț
Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu,ț
precum i atribuirea de număr cadastral acestui imobil.ș
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii Programului anual de achiziţii publice 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. 2086/02.10.2018

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

Tăuteu din data de 31 octombrie 2018

             Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. ____ din __.10.2018 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. 2086/02.10.2018 a Primaruluiș
comunei Tăuteu,
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. _____ din __.10.2018 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 octombrie 2018, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 septembrie
2018.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 49 din 31 iulie
2018 privind aprobarea trecerii  unui  teren situat  în  extravilanul  localită ii  Ciutelec,  comuna Tăuteu,ț
jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu,  precum iț ș
atribuirea de număr cadastral acestui imobil.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii Programului anual de achiziţii  publice 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. 2086 din 02.10.2018

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 octombrie 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 octombrie 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 octombrie 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 31 octombrie 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. 67
Din 31 octombrie 2018

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare 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 Expunerea de motive nr. 2085/02.10.2018 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 28 septembrie 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 28 septembrie 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 28 septembrie 2018, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 2049 din 28 septembrie 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. 2085 din 02.10.2018

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

din data de 28 septembrie 2018 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 2085/02.10.2018 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 28 septembrie 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 28 septembrie 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 28 septembrie 2018, în forma în care a fost prezentat.
           Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 2049 din 28 septembrie 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. 2085 din 02.10.2018

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 28 septembrie 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  2049/28.09.2018,  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  28  septembrie  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 Consiliuluiș ș ț
Local al comunei Tăuteu din data de 31 octombrie 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. 68
Din 31 octombrie 2018

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 49 din 31 iulie 2018 privind
aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localită ii Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ulț ț
Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum iș

atribuirea de număr cadastral acestui imobil

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere prevederile Expunerea de motive nr. 2081/02.10.2018 a Primarului comunei

Tăuteu i Raportul de specialitate nr. 2082/02.10.2018, ș
           inând cont de adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Bihor nr. 7396/27.09.2018, înregistrată laȚ ț ț
institu ia noastră sub numărul 2068/02.10.2018, cu privire la exercitarea controlului de legalitate asupraț
Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 49 adoptată în edin a ordinară din 31 iulie 2018, ș ț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Tăuteu,
           Respectând prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c i ale art. 45 alin. 3 din Legea administraţieiș
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
           În temeiul prevederilor art. 43 alin. 1 i ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publiceș
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă, în integralitatea sa, Hotărârea
Consiliului al comunei Tăuteu nr. 49 din 31 iulie 2018 privind aprobarea trecerii unui teren situat în
extravilanul  localită ii  Ciutelec,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  înț ț
proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de număr cadastral acestui imobil :ș
              Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Agricol i Cadastruș
- 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. 2081/02.10.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 49 din 31 iulie 2018

privind aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localită ii Ciutelec, comuna Tăuteu,ț
jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu,ț

precum i atribuirea de număr cadastral acestui imobilș

Având în vedere prevederile Expunerea de motive nr. 2081/02.10.2018 a Primarului comunei
Tăuteu i Raportul de specialitate nr. 2082/02.10.2018, ș
           inând cont de adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Bihor nr. 7396/27.09.2018, înregistrată laȚ ț ț
institu ia noastră sub numărul 2068/02.10.2018, cu privire la exercitarea controlului de legalitate asupraț
Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 49 adoptată în edin a ordinară din 31 iulie 2018, ș ț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Tăuteu,
           Respectând prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c i ale art. 45 alin. 3 din Legea administraţieiș
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
           În temeiul prevederilor art. 43 alin. 1 i ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publiceș
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 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă, în integralitatea sa, Hotărârea
Consiliului al comunei Tăuteu nr. 49 din 31 iulie 2018 privind aprobarea trecerii unui teren situat în
extravilanul  localită ii  Ciutelec,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  înț ț
proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de număr cadastral acestui imobil.ș
              Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Agricol i Cadastruș
- Site: www.comunatauteu.ro  

             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. 2081 din 02.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 49
din 31 iulie 2018 privind aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localită ii Ciutelec,ț

comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată aț
comunei Tăuteu, precum i atribuirea de număr cadastral acestui imobilș

               Analizând adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Bihor nr. 7396/27.09.2018, înregistrată laț ț

institu ia noastră sub numărul 2068/02.10.2018, prin care se comunică, ca urmare a verificării legalită ii,ț ț

că Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 49 din 31 iulie 2018 privind aprobarea trecerii unui

teren situat în extravilanul localită ii Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statuluiț ț

Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de număr cadastral acestui imobil,ș

este netemeinică i nelegală, fiind solicitată revocarea acestei hotărâri de către Consiliul Lcal al comuneiș

Tăuteu,

              În contextul celor men ionate anterior, solicit Compartimentului Juridic întocmire raprtului deț

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 privind revocarea Hotărârii

Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 49 din 31 iulie 2018 privind aprobarea trecerii unui teren situat

în extravilanul localită ii Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român înț ț

proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de număr cadastral acestui imobil.ș

Ini iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT JURIDIC
Nr. 2082 din 02.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de revocare a Hotărârii Consiliului Local al

comunei Tăuteu nr. 49 din 31 iulie 2018 privind aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul
localită ii Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român înț ț

proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de număr cadastral acestui imobilș

             Prin Expunerea de motive cu nr. 2068 din 02.10.2018 Primarul comunei Tăuteu propune

adoptarea unui proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 49

din 31 iulie 2018 privind aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localită ii Ciutelec, comunaț

Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precumț

i atribuirea de număr cadastral acestui imobil,ș

             Analizând adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Bihor nr. 7396/27.09.2018, înregistrată laț ț

institu ia  noastră  sub  numărul  2068/02.10.2018,  referitoare  la  exercitarea  controlului  de  legalitate  aț

Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 49 din 31 iulie 2018 privind aprobarea trecerii unui

teren situat în extravilanul localită ii Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor, din proprietatea Statuluiț ț

Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de număr cadastral acestui imobil,ș

prin  care  se  constată  că  dispozi iile  legale  invocate  în  preambul  cu  dispozi ivul  acesteia  nu  au  fostț ț

aplicate corespunzător, pentru următoarele motive:

 Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu completările i modificările ulterioare i Legea nr.ș ș

7/1996  a  cadastrului  i  publicită ii  imobiliare,  republicată,  cu  modificările  i  completărileș ț ș

ulterioare,  nu  reglementează  niciun  articol  de  trecere  a  unor  immobile  (terenuri  situate  în

extravilanul UAT -urilor) din proprietatea Statului Român în proprietatea Consiliilor Locale sau

Jude ene, decât dacă acestea se află în administrarea primăriilor.ț

 Legea  nr.  213/1998  privind  bunurile  proprietate  publică,  republicată,  cu  modificările  iș

completările ulterioare,  la art.  4 stipulează că terenul ce face obiectul HCL nr. 49 s-ar afla în

domeniul privat al statului, fără să existe documente în acest sens. La art. 8 din Legea men ionatăț

se precizează modul de trecere al bunurilor din domeniul privat al statului i al Consiliilor Localeș

în domeniul public al acestora.



De asemenea, potrivit  extraselor CF nr. 635 Ciutelec cu Nr. topo 1283/7, 1283/8 de sub A iș

1296/3 din Adeverin a O.C.P.I. nr. 24447/2018, reprezentând edificatele de la pozi iile 161-162ț ț

situate în Ciutelec i Foaia B din CF nr. 635 Ciutelec, în suprafa ă totală de 3262 mp, Statulș ț

Român este proprietar în cotă de 1/1 asupra terenurilor în suprafa ă de 3262 mp, nicidecumț

Consiliul Local al comunei Tăuteu.

 

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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei

Tăuteu nr. 49 din 31 iulie  2018 privind aprobarea trecerii  unui teren situat  în  extravilanul  localită iiț

Ciutelec,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  în  proprietatea  privată  aț

comunei  Tăuteu,  precum  i  atribuirea  de  număr  cadastral  acestui  imobil,  urmând   a  fi  supusș  spre

dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31 octombrie 2018

           

Întocmit,
SECRETAR

Jr. Adela Maria Silaghi



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 2308 din 30.10.2018

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 49
din 31 iulie 2018 privind aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localită ii Ciutelec,ț

comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comuneiț
Tăuteu, precum i atribuirea de număr cadastral acestui imobilș

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 iș ț ț ș

sport, activită i social-culturale, culteț
            Vâzând Expunerea de motive nr.  2081/02.10.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 2082/02.10.2018 întocmit de Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Tăuteu, cuprinzând propunerea cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local
al comunei Tăuteu nr. 49 din 31 iulie 2018 privind aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul
localită ii  Ciutelec,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  în  proprietateaț ț
privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de număr cadastral acestui imobil,ș
             Comisiile de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 49 din
31  iulie  2018  privind  aprobarea  trecerii  unui  teren  situat  în  extravilanul  localită ii  Ciutelec,ț
comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comuneiț
Tăuteu,  precum i  atribuirea  de  număr cadastral  acestui  imobil  ș şi  îl  propune  spre  dezbatere  în
şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31 octombrie 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. 2308/1 din 30.10.2018

PROCES-VERBAL
de avizare al Comisiilor de specialitate

încheiat astăzi 30.10.2018

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind revocare a Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr.
49 din 31 iulie 2018 privind aprobarea trecerii unui teren situat în extravilanul localită ii Ciutelec,ț
comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comuneiț
Tăuteu, precum i atribuirea de număr cadastral acestui imobil.ș

             PROBLEME:

             Membrii  Comisiilor  de specialitate:  Comisia  de specialitate  pentru agricultură,  activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism, Comisia  de
specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină i Comisia de specialitate pentruț ș ș
muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport, activită i social-culturale, culte, au dezbătutș ț ț ș ț
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.      

 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

H O T Ă R Â R E A    NR. 69
Din 31 octombire 2018

Privind aprobarea revizuirii Programului anual de achiziţii publice al 
comunei Tăuteu, pe anul 2018

Consiliul Local al comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr. 2083/02.10.2018 a primarului  comunei  Tăuteu  iș

Raportul de specialiate nr. 2084/02.10.2018 al Compartimentului Financiar Contabil, din care rezultă
necesitatea revizuirii Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu,  pe anul 2018,
           Respectând prevederile art. 12, 13 şi 15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 i prevederile art. 13, 14 şi 16 dinș
Normele  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 394/2016, 
           În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale
Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu;
          În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, 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 revizuirea Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu, pe anul
2018, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Tăuteu,
Compartimentul Finanicar Contabil.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

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

     CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR
     Varga Vasile Sandu                                               Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 2083 din 02.10.2018

    PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea revizuirii Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu,

pe anul 2018

Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr. 2083/02.10.2018 a primarului  comunei  Tăuteu  iș
Raportul de specialiate nr. 2084/02.10.2018 al Compartimentului Financiar Contabil, din care rezultă
necesitatea revizuirii Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu, pe anul 2018,
           Respectând prevederile art. 12, 13 şi 15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 i prevederile art. 13, 14 şi 16 dinș
Normele  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 394/2016, 
            În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard
ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comsiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, 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 revizuirea Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu pe anul
2018, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.    

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Tăuteu,
Compartimentul Finanicar Contabil şi Compartimentul Juridic.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 2083 din 02.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii Programului anual de achiziţii publice al

comunei Tăuteu, pe anul 2018

           Luând în considerare prevederile art. 12, 13 şi 15 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 i prevederile art.ș
13, 14 şi 16 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 394/2016, 
            În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard
ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale,

Astfel,  în  calitate  de   autoritate  contractantă   COMUNA TĂUTEU,  şi  în
funcţie de necesităţile  şi obiectivele de produse, de lucrări şi de servicii, de gradul
de prioritate al acestora precum şi anticipări cu privire la fondurile ce urmează să
fie  alocate  prin  bugetul  anual,  compartimentul  juridic  şi  accesare  fonduri  a
procedat la elaborarea  Programului anual de achiziţii  publice al comunei
Tăuteu pe anul 2018, precum și a Strategiei Achizițiilor Publice a comunei
Tăuteu pe anul 2018.

            Ţinând cont de cele expuse mai sus, solicit Compartimentului Financiar
Contabil  întocmirea  Raportului  de  specialitate care  să  justifice  elaborarea
Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu pe anul 2018 și
a Strategiei Achizițiilor Publice a comunei Tăuteu pe anul 2018.

            În conformitate cu prevederile legale mai sus amintite, precum şi în baza
prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, 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,

           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 privind stabilirea  Strategiei Achizițiilor
Publice a comunei Tăuteu și a Programului anual de achiziţii publice al
comunei Tăuteu, pe anul 2018 în şedinţa ordinară din 21 decembrie 2017.

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2084 din 02.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind aprobarea revizuirii Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu, 

pe anul 2018 

            În calitate de  autoritate contractantă  COMUNA TĂUTEU, şi în  funcţie
de necesităţile  şi obiectivele de produse, de lucrări şi de servicii, de gradul de
prioritate al acestora precum şi anticipări cu privire la fondurile ce urmează să fie
alocate  prin  bugetul  anual,  Compartimentul  Financiar  Contabil  a  procedat  la
revizuirea Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu, pe anul 2018, conform
anexei nr. 1  la prezentul raport de specialitate.
           Luând în considerare prevederile art. 12, 13 şi 15 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 i prevederile art.ș
13, 14 şi 16 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 394/2016, 
            În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard
ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale,
            inând cont de următoarele aspecte:Ț

- necesitatea  fluidizării  şi  perfecţionării  sistemului  de  achiziţie  publică  prin  elaborarea  de
instrumente operaţionale care să asigure derularea în condiţii  optime a întregului proces de
achiziţie publică într-un cadrul legal stabil, transparent şi uniform;

- necesitatea  optimizării  activităţii  de  elaborare  a  programelor  anuale  de  achiziţii
publice/sectoriale,  prin responsabilizarea autorităţilor  contractante/entităţilor contractante în
legătură cu formatul şi conţinutul acestora,

           În conformitate cu prevederile legale mai sus amintite, anexat propunem
spre  analiză  şi  în  vederea  iniţierii  proiectului  de  hotărâre  privind   Revizuirea
Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu, pe anul 2018,
conform Anexei nr. 1 la prezentul raport de specialitate.

Compartiment Finaciar Contabil
Curtean Florina – Șef Serviciu



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 2309 din 30.10.2018

RAPORT DE AVIZARE
La

Proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii Programului anual de achiziţii publice al
comunei Tăuteu, pe 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
            Vâzând Expunerea de motive nr. 2083/02.10.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 2084/02.10.2018 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de
specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea  privind  aprobarea  revizuirii
Programului anual de achiziţii publice al comunei Tăuteu, pe anul 2018,
             Comisia de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de  hotărâre privind aprobarea  revizuirii  Programului  anual  de  achiziţii  publice  al
comunei Tăuteu, pe anul 2018 şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
Comunei Tăuteu din data de 31 octombrie 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. 2309/1 din 30.10.2018

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
încheiat astăzi 30.10.2018

             Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii Programului anual de achizi ii publice aț

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 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

H O T Ă R Â R E A    NR. 70
Din 31 octombrie 2018

Privind aprobarea cantită ii de carburant necesară lucrărilor de decolmatare a râului Bistraț

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Analizând Expunerea de motive nr. 2085/02.10.2018 a primarului comunei Tăuteu i Raportul deș

specialiate cu nr. 2086/19.10.2018 al Compartimentului Financiar Contabil, din care rezultă necesitatea
aprobării cantită ii de carburant necesară lucrărilor de decolmatare a râului Bistra,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,
            Având în vedere adresa nr. 1761/13.08.2018 a comunei Tăuteu, prin care solicităm sprijin în
vederea executării lucrărilor de decolmatare pe râul Bistra aferent U.A.T. comuna Tăuteu, precum iș
Protocolul nr. 2048/28.09.2018 încheiat cu Administra ia Bazinală de Apă ”Cri uri”,ț ș
             În baza prevederilor art. 14 alin. 2 i ale art. 16 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finan eleș ț
publice locale, actualizată i ale art. 3 alin. 2 coroborat cu art. 4 alin. 2 din Legea nr. 500/2002 privindș
finan ele publice, actualizată,ț
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. f, art. 45 alin. 2  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 (1) Se aproba cantitatea maximă de 3000 litri de carburant necesară executării lucrărilor
de decolmatare a râului Bistra pe o lungime de aproximativ 3 000 ml.

(2) Lucările de decolmatare se vor executa cu utilajele Administra ia Bazinală de Apă ”Cri uri” -ț ș
S.G.A Bihor,  S.H.  Barcău,  Forma ia  Marghita,  iar  recep ia  acestora  se  face  de  către  viceprimarulț ț
comunei Tăuteu. 

Art. 2 Decontul carburantului asigurat de U.A.T. comuna Tăuteu se va face pe baza unui raport
de execu ie i consum întocmit de către executant i în baza Procesului-verbal de recep ie a lucrărilor. ț ș ș ț
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Administra ia Bazinală de Apă ”CRI URI”ț Ș
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment 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 ț 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

http://www.comunatauteu.ro/


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
             CONSILIER LOCAL                                                         SECRETAR

  Varga Vasile Sandu                                                 Silaghi Adela Maria
 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 2085 din 02.10.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea cantită ii de carburant necesară lucrărilor de decolmatare a râului Bistraț

 
Analizând Expunerea de motive nr. 2085/02.10.2018 a primarului comunei Tăuteu i Raportul deș

specialiate cu nr. 2086/19.10.2018 al Compartimentului Financiar Contabil, din care rezultă necesitatea
aprobării cantită ii de carburant necesară lucrărilor de decolmatare a râului Bistra,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,
            Având în vedere adresa nr. 1761/13.08.2018 a comunei Tăuteu, prin care solicităm sprijin în
vederea executării lucrărilor de decolmatare pe râul Bistra aferent U.A.T. comuna Tăuteu, precum iș
Protocolul nr. 2048/28.09.2018 încheiat cu Administra ia Bazinală de Apă ”Cri uri”,ț ș
             În baza prevederilor art. 14 alin. 2 i ale art. 16 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finan eleș ț
publice locale, actualizată i ale art. 3 alin. 2 coroborat cu art. 4 alin. 2 din Legea nr. 500/2002 privindș
finan ele publice, actualizată,ț
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. f, art. 45 alin. 2  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 (1) Se aproba cantitatea maximă de 3000 litri de carburant necesară executării lucrărilor

de decolmatare a râului Bistra pe o lungime de aproximativ 3 000 ml.
(2) Lucările de decolmatare se vor executa cu utilajele Administra ia Bazinală de Apă ”Cri uri” -ț ș

S.G.A Bihor,  S.H.  Barcău,  Forma ia  Marghita,  iar  recep ia  acestora  se  face  de  către  viceprimarulț ț
comunei Tăuteu. 

Art. 2 Decontul carburantului asigurat de U.A.T. comuna Tăuteu se va face pe baza unui raport
de execu ie i consum întocmit de către executant i în baza Procesului-verbal de recep ie a lucrărilor. ț ș ș ț
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Administra ia Bazinală de Apă ”CRI URI”ț Ș
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro  

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

http://www.comunatauteu.ro/


INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 2085 din 02.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a cantită ii de carburant necesarăț

lucrărilor de decolmatare a râului Bistra

Având în vedere gradul ridicat de colmatare a râului Bistra, în aval de localitatea Chiribi , fapt ceș
determină producerea de inunda ii la locuin ele aflate în amonte i în aval de podul rutier situate pe DNț ț ș
19E,
            Luând în considerare:

- Adresa nr. 1761/13.08.2018 prin care U.A.T. comuna Tăuteu a solicitat  sprijin Adminsitra ieiț
Bazinale de Apă ”CRI URI”, în vederea executării lucrărilor de decolamatare a râului Bistra,Ș

- Protocolul nr. 2048/28.09.2018 încheiat cu Administra ia Bazinală de Apă ”Cri uri”,ț ș

             Considerăm că este necesară realizarea unor lucrări de decolmatare a râului Bistra, în
amonte de confluent cu râul Barcău, pe zona aferentă U.A.T. comuna Tăuteu, pe o distan ă deț
aproximativ 3000 ml, 

             Fa ă de cele expuse mai sus, ț solicit Compartimentului financiar Contabil întocmirea raportului
de specialitate la proiectul de hotărâre ini iat.ț

             În contextul celor prezentate mai sus, supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de
hotărâre propus, în şedinţa de ordinară din 31 octombrie 2018. 

Ini iator,ț
PRIMAR

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2086 din 02.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a cantită ii de carburantț

necesară lucrărilor de decolmatare a râului Bistra

              Având în vedere gradul ridicat de colmatare a râului Bistra, în aval de localitatea Chiribi , faptș
ce determină producerea de inunda ii la locuin ele aflate în amonte i în aval de podul rutier situate peț ț ș
DN 19E,
             Luând în considerare adresa nr. 1761/13.08.2018 a comunei Tăuteu, prin care se solicită sprijin
în vederea executării lucrărilor de decolmatare pe râul Bistra aferent U.A.T. comuna Tăuteu, precum iș
Protocolul nr. 2048/28.09.2018 încheiat cu Administra ia Bazinală de Apă ”Cri uri”,ț ș
             În baza prevederilor art. 14 alin. 2 i ale art. 16 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finan eleș ț
publice locale, actualizată i ale art. 3 alin. 2 coroborat cu art. 4 alin. 2 din Legea nr. 500/2002 privindș
finan ele publice, actualizată,ț
            Considerăm că este necesară realizarea unor lucrări de decolmatare a râului Bistra, în
amonte de confluent cu râul Barcău, pe zona aferentă U.A.T. comuna Tăuteu, pe o distan ă deț
aproximativ  3000  ml  i  propunem  spre  aprobare  Consiliului  Local  al  comunei  Tăuteu,ș
următoarele:

- Cantitatea maximă de 3000 litri de carburant necesară executării lucrărilor de decolmatare a
râului Bistra pe o lungime de aproximativ 3 000 ml.

- Lucările de decolmatare se vor executa cu utilajele Administra ia Bazinală de Apă ”Cri uri” -ț ș
S.G.A Bihor, S.H. Barcău, Forma ia Marghita. ț

- Recep ia lucrărilor se face de către viceprimarul comunei Tăuteu. ț
- Decontul carburantului asigurat de U.A.T. comuna Tăuteu se va face pe baza unui raport de

execu ie  i  consum  întocmit  de  către  executant  i  în  baza  Procesului-verbal  de  recep ie  aț ș ș ț
lucrărilor.

          
             Motivat de prevederile legilor sus-men ionate i cu respectarea prevederilor art. 36 alin. 9 dinț ș
Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, cu modificările i completările ulterioare, ț ș

PROPUN

Adoptarea proiectului  de hotărâre,  în forma prezentată  de ini iator, în edin a ordinară a Consiliuluiț ș ț
Local al comunei Tăuteu din data de 31 octombrie 2018.



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Şef serviciu

Ec. Curtean Florina

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 2310 din 30.10.2018

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre

Privind aprobarea cantită ii de carburant necesară lucrărilor de decolmatare a râului Bistraț

                
            Comisia de specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr. 2085/02.10.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr. 2086/02.10.2018 întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu Financiar
Contabil  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea
privind aprobarea cantită ii de carburant necesară lucrărilor de decolmatare a râului Bistra,ț

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

avizează favorabil

proiectul  de  hotărâre privind aprobarea  cantită ii  de  carburant  necesară  lucrărilor  deț
decolmatare a râului  Bistraşi  îl  propune spre dezbatere  în  şedinţa  ordinară a Consiliului  Local  al
Comunei Tăuteu din data de 31 octombrie 2018.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 2301/1/ din 30.10.2018

PROCES-VERBAL
al Comisiei de specialitate
încheiat astăzi 30.10.2018

             Ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantită ii de carburant necesară lucrărilor deț

decolmatare a râului Bistra.

             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
              
                   




