
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 73
Din 20 noiembrie 2018

Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 20 noiembrie 2018

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având  în  vedere  prevederile  Dispoziţiei  Primarului  nr.  120  din  11  noiembrie  2018  privind

convocarea şi Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, în data de 20
noiembrie  2018,  propusă  de  primarul  Comunei  Tăuteu,  precum  i  Expunerea  de  motive  nr.ș
2406/09.11.2018 a Primarului comunei Tăuteu, 
            Luând la cunoştină Convocatorul nr. 2436/13.11.2018 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 20 noiembrie 2018, după cum urmează:

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

2. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  rectificării  bugetului  local  al  comunei  Tăuteu,  pe anul
2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteuț
pe trimestrul III - anul 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  şedinţei  de  îndată  din  data  de  15
noiembrie 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. 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. 2406/09.11.2018

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

Tăuteu din data de 20 noiembrie 2018

             Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. ____ din __.11.2018 privind convocarea
şi Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data de 20 noiembrie
2018, propusă de primarul  Comunei  Tăuteu,  precum i Expunerea de motive  nr. 2406/09.11.2018 aș
Primarului comunei Tăuteu,
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. _____ din __.11.2018 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 20 noiembrie 2018, după cum urmează:

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  şedinţei  ordinare  din  data  de  31
octombrie 2018.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, pe anul 2018.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
3. 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. 2406 din 09.11.2018

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 20 noiembrie 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 20 noiembrie 2018,ș ț

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

de zi pentru edin a ordinară din data de 20 noiembrie 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 20 noiembrie 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. 74
Din 20 noiembrie 2018

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare 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 Expunerea de motive nr. 2400/09.11.2018 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 octombrie 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 31 octombrie 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 octombrie 2018, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 2316 din 31 octombrie 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. 2400 din 09.11.2018

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

din data de 31 octombrie 2018 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 2400/09.11.2018 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 octombrie 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 31 octombrie 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 octombrie 2018, în forma în care a fost prezentat.
           Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 2316 din 31 octombrie 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. 2400 din 09.11.2018

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 31 octombrie 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  2316/31.10.2018,  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  octombrie  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 20 noiembrie 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. 75
Din 20 noiembrie 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. 2398/09.11.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 2399/09.11.2018 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 comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           Având în vedere  prevederile Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art. 49
alin. 2 i alin. 5 i ale art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şiș ș
completările  ulterioare  i  prevederile  Legii  nr. 500/2002 privind  finan ele  publice,  cu  modificările  iș ț ș
completările ulterioare,
           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 virarea de credite bugetare în cadrul aceluia i capitol bugetarș , precum i de laș
un capitol bugetar la altul.
            Art. 2  Se aprobă rectificarea  bugetului local al al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2018, laț
sec iune de ”Func ionare”, astfel:ț ț

           Partea de ”VENITURI”
Se retrage de la 48.04.01 – sume primate de la UE, al i donator în contul plă ilor effectuate i aferenteț ț ș
cadrului financiar 2014 – 2020 – fonduri FEADR – minus 139,00 mii lei i se suplimentează la 07.02.02ș
– Impozite i taxe pe teren de la personae juridice – ș 5,00 mii lei
                             07.02.03 – Taxe judiciare de timbru i alte taxe de timbre – ș 3,00 mii lei
                             16.02.03 – Taxe i tarife pentru eliberarea de licen e i autoriza ii de func ionare –  ș ț ș ț ț
                                                 1,00 lei
                             36.02.50 – Alte venituri – 130,00 mii lei
                              37.02.03 – Vărsăminte din sec iunea de func ionare pentru finan area sec iunii deț ț ț ț
dezvoltare a bugetului local – se retrage 236,00 mii lei
                             37.02.04 – Vărsăminte din sec iunea de func ionare – ț ț se retrage 236,00 mii lei

           Partea de ”CHELTUIELI”



De la - Cap. 51.02 – Autorită i publice locale i ac iuni externeț ș ț  – se retarge suma de 73,00 mii lei: 
             Titlul 10 Cheltuieli de personal:

             – art. 10.01.01 ”Salarii de bază” – suma de 65,00 mii lei
             – art. 10.01.12 ”Indemniza ii plătite unor persoane din afara unită ii” – ț ț
                                                     suma de 4,00 mii lei
            – art. 10.03.07 ”Contribu ie asiguratorie pentru muncă” – suma de ț 4,00 mii lei
             
Se virează la:
Cap. 65.02 – Învă ământț  – suma de 5,50 mii lei, din care:
             Titlul 20 ”Bunuri i servicii”ș  – suma de 5,50 mii lei
             - art. 20.05.30 ”Alte obiecte de inventar” – suma de 5,50 mii lei
             
Cap. 70.02 – Servicii de dezvoltare publică, locuin e, mediuț  – suma de 20,00 mii lei, din care:
             Titlul 20 ”Bunuri i servicii”ș
             - art. 20.01.03 ”Încălzit, iluminat i for ă motrică”ș ț  – suma de 20,00 mii lei
             
Cap. 84.02 – Transporturi – suma de 47,50 mii lei, din care:
             Titlul 20 ”Bunuri i servicii”ș
             - art. 20.01.05 ”Carburan i i lubrefian i”ț ș ț  – suma de 20,00 mii lei
             - art. 20.01.05 ”Piese de schimb” – suma de 6,00 mii lei
             - art. 20.02  ”Repara ii curente”ț  – suma de 21,50 mii lei

De la - Cap. 51.02 – Autorită i publice locale i ac iuni externeț ș ț  – se virează suma de 83,00 mii lei la: 
             Titlul 20 Bunuri i servicii:ș
             – art. 20.02 ”Repara ii curente”ț  – suma de 56,00 mii lei
             – art. 20.13 ”Pregătire profesională” – suma de 12,00 mii lei
             – art. 20.01.09 ”Materiale i prestării servicii cu caracter func ional” – suma de ș ț 10,00 mii lei
             – art. 20.01.01 ”Furnituri birou” – suma de 5,00 mii lei

             Titlul 20 Bunuri i servicii:ș
             – art. 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri i servicii”ș  – suma de 69,00 mii lei
             – art. 20.06.01 ”Deplasări interne, deta ări, transferuri” – suma de ș 2,00 mii lei
             – art. 20.30.02 ”Protocol” – suma de 10,00 mii lei
             – art. 20.01.02 ”Materiale pentru cură enie” – suma de ț 2,00 mii lei

De la Cap. 70.02 – Servicii de dezvoltare publică, locuin e, mediuț , subcapitolul 70.05 ”Alimentare cu apă
i amenajări hidrotenhnice” – art. 20.02 ”Repara ii curente” – ș ț se virează suma de 15,00 mii lei, la Cap.

70.02, subcapitolul 70.06 ”Iluminat public i electrificări”.ș

De la Cap. 74.02 – Protec ia mediuluiț , subcapitolul 74.02.06 ”Canalizare i tratarea apelor reziduale” –ș
Titlul  71.01.30 ”Alte  active  fixe”,  se  retrage  suma de 200,00 mii  lei  i  se  virează  ș la  Cap.  70.02,
subcapitolul  70.06  ”Iluminat  public  i  electrificări”  –  Titlul  20  ”Bunuri  i  servicii”,  art.  20.01.09ș ș
”Materiale i prestări servicii cu caracter func ional”.ș ț



De la Cap.  84.02 –  Transport,  subcapitolul  84.03.01 ”Drumuri  i  poduri”  – Titlul  71 ”Cheltuieli  deș
capital”,  se retrage suma de 175,00 mii lei i se virează  ș la subcapitolul 84.03.03 ”Străzi” – Titlul 20
”Bunuri i servicii”, art. 20.02 ”Repara ii curente”.ș ț

De la Cap. 84.02 –  Transport, subcapitolul 84.03.03 ”Străzi” – Titlul 58.04 ”Proiecte cu finan are dinț
fonduri externe nerambursabile, cadrul financiar 2014 – 2020 – Program FEADR” se retrage suma de
139,00 mii lei i se virează la ș Titlul 71 ”Cheltuieli de capital”, subcapitolul 71.01.30 ”Alte active fixe” –
achizi ie buldoexcavator.ț

             Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Financiar-
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 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 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. 2398din 09.11.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea rectificării bugetului local al 

Comunei Tăuteu, pe anul 2018

           Analizând Expunerea de motive nr. ______/__.11.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul
de  specialitate  nr.  ______/__.11.2018  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. 49
alin. 2 i alin. 5 i ale art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şiș ș
completările  ulterioare  i  prevederile  Legii  nr. 500/2002 privind  finan ele  publice,  cu  modificările  iș ț ș
completările ulterioare,
  
            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 virarea de credite bugetare în cadrul aceluia i capitol bugetarș , precum i de laș
un capitol bugetar la altul.
            Art. 2  Se aprobă rectificarea  bugetului local al al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2018, laț
sec iune de ”Func ionare”, astfel:ț ț

           Partea de ”VENITURI”
Se retrage de la 48.04.01 – sume primate de la UE, al i donator în contul plă ilor effectuate i aferenteț ț ș
cadrului financiar 2014 – 2020 – fonduri FEADR – minus 139,00 mii lei i se suplimentează la 07.02.02ș
– Impozite i taxe pe teren de la personae juridice – ș 5,00 mii lei
                             07.02.03 – Taxe judiciare de timbru i alte taxe de timbre – ș 3,00 mii lei
                             16.02.03 – Taxe i tarife pentru eliberarea de licen e i autoriza ii de func ionare –  ș ț ș ț ț
                                                 1,00 lei
                             36.02.50 – Alte venituri – 130,00 mii lei
                              37.02.03 – Vărsăminte din sec iunea de func ionare pentru finan area sec iunii deț ț ț ț
dezvoltare a bugetului local – se retrage 236,00 mii lei
                             37.02.04 – Vărsăminte din sec iunea de func ionare – ț ț se retrage 236,00 mii lei



           Partea de ”CHELTUIELI”

De la - Cap. 51.02 – Autorită i publice locale i ac iuni externeț ș ț  – se retarge suma de 73,00 mii lei: 
             Titlul 10 Cheltuieli de personal:
             – art. 10.01.01 ”Salarii de bază” – suma de 65,00 mii lei
             – art. 10.01.12 ”Indemniza ii plătite unor persoane din afara unită ii” – ț ț
                                                     suma de 4,00 mii lei
            – art. 10.03.07 ”Contribu ie asiguratorie pentru muncă” – suma de ț 4,00 mii lei
             
Se virează la:
Cap. 65.02 – Învă ământț  – suma de 5,50 mii lei, din care:
             Titlul 20 ”Bunuri i servicii”ș  – suma de 5,50 mii lei
             - art. 20.05.30 ”Alte obiecte de inventar” – suma de 5,50 mii lei
             
Cap. 70.02 – Servicii de dezvoltare publică, locuin e, mediuț  – suma de 20,00 mii lei, din care:
             Titlul 20 ”Bunuri i servicii”ș
             - art. 20.01.03 ”Încălzit, iluminat i for ă motrică”ș ț  – suma de 20,00 mii lei
             
Cap. 84.02 – Transporturi – suma de 47,50 mii lei, din care:
             Titlul 20 ”Bunuri i servicii”ș
             - art. 20.01.05 ”Carburan i i lubrefian i”ț ș ț  – suma de 20,00 mii lei
             - art. 20.01.05 ”Piese de schimb” – suma de 6,00 mii lei
             - art. 20.02  ”Repara ii curente”ț  – suma de 21,50 mii lei

De la - Cap. 51.02 – Autorită i publice locale i ac iuni externeț ș ț  – se virează suma de 83,00 mii lei la: 
             Titlul 20 Bunuri i servicii:ș
             – art. 20.02 ”Repara ii curente”ț  – suma de 56,00 mii lei
             – art. 20.13 ”Pregătire profesională” – suma de 12,00 mii lei
             – art. 20.01.09 ”Materiale i prestării servicii cu caracter func ional” – suma de ș ț 10,00 mii lei
             – art. 20.01.01 ”Furnituri birou” – suma de 5,00 mii lei

             Titlul 20 Bunuri i servicii:ș
             – art. 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri i servicii”ș  – suma de 69,00 mii lei
             – art. 20.06.01 ”Deplasări interne, deta ări, transferuri” – suma de ș 2,00 mii lei
             – art. 20.30.02 ”Protocol” – suma de 10,00 mii lei
             – art. 20.01.02 ”Materiale pentru cură enie” – suma de ț 2,00 mii lei

De la Cap. 70.02 – Servicii de dezvoltare publică, locuin e, mediuț , subcapitolul 70.05 ”Alimentare cu apă
i amenajări hidrotenhnice” – art. 20.02 ”Repara ii curente” – ș ț se virează suma de 15,00 mii lei, la Cap.

70.02, subcapitolul 70.06 ”Iluminat public i electrificări”.ș

De la Cap. 74.02 – Protec ia mediuluiț , subcapitolul 74.02.06 ”Canalizare i tratarea apelor reziduale” –ș
Titlul  71.01.30 ”Alte  active  fixe”,  se  retrage  suma de 200,00 mii  lei  i  se  virează  ș la  Cap.  70.02,
subcapitolul  70.06  ”Iluminat  public  i  electrificări”  –  Titlul  20  ”Bunuri  i  servicii”,  art.  20.01.09ș ș
”Materiale i prestări servicii cu caracter func ional”.ș ț



De la Cap.  84.02 –  Transport,  subcapitolul  84.03.01 ”Drumuri  i  poduri”  – Titlul  71 ”Cheltuieli  deș
capital”,  se retrage suma de 175,00 mii lei i se virează  ș la subcapitolul 84.03.03 ”Străzi” – Titlul 20
”Bunuri i servicii”, art. 20.02 ”Repara ii curente”.ș ț

De la Cap. 84.02 –  Transport, subcapitolul 84.03.03 ”Străzi” – Titlul 58.04 ”Proiecte cu finan are dinț
fonduri externe nerambursabile, cadrul financiar 2014 – 2020 – Program FEADR” se retrage suma de
139,00 mii lei i se virează la ș Titlul 71 ”Cheltuieli de capital”, subcapitolul 71.01.30 ”Alte active fixe” –
achizi ie buldoexcavator.ț

             Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Financiar-
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 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 ____ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț
        

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 2398 din 09.11.2018

http://www.comunatauteu.ro/


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

Comunei Tăuteu, pe anul 2018

              În baza prevederilor art. 36 alin. 4, lit. a, art. 45 alin.  1 i alin. 2, lit. a din Legea administra ieiș ț
publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  şi  în  luând  înș
considerare: 

- Că este prioritar achitarea unor investi ii i servicii pentru care nu au fost prevăzute initial crediteț ș
bugetare,

         
            În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale art. 49
alin. 2 i alin. 5 i ale art. 82  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şiș ș
completările ulterioare, 
            Propun Compartimentului Financiar Contabil întocmirea Raportului de specialitate  , aferent la
proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, pe
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 20
noiembrie 2018. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2399 din 09.11.2018



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  Legii
nr. 500/2002 privind finan ele publice, cu modificările i completările ulterioare, precum i ale art. 49 alin.ț ș ș
2 i  alin.  5 i  ale  art.  82 din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele  publice  locale,  cu modificările  şiș ș
completările ulterioare, care stipulează:
           ”Art. 49. (1) Prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se cuprind şi se aprobă, după caz, veniturile
şi creditele bugetare în structura clasificaţiei bugetare.
            (2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar.
           (3) Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare.
           (4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un
program  la  altul  se  aprobă  de  autorităţile  deliberative,  pe  baza  justificărilor  corespunzătoare  ale
ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
            (5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele
aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de
rectificare, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
           (6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi
privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare, precum
şi a programului de la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei
bugetare şi a programului la care se suplimentează prevederile bugetare”.

           inând cont de faptul că este necesar a se realiza următoarele opera iuni în bugetul local:Ț ț
 Retragere de credite bugetare de la ”Canalizare” – lucrări  i virararea la ”Bunuri i ș ș

servicii” – Iluminat public i între inere;ș ț
 Retragerea de credite bugetare de la ”Poduri Tăuteu i Poiana” – proiectare, studii, ș

avize i virarea la ”Repara ii străzi”ș ț
 Economiile realizate la ”Salarii”, fiind prevăzute ini al credite bugetare la nivelul ț

posturilor aprobate în Organigramă, inlcusiv posturile vacante, s-au virat la ”Bunuri i ș
servicii”,

            Propunem rectificarea bugetului local al Comunei Tăuteu, pe anul 2018, prin virarea de credite
bugetare în cadrul aceluia i capitol bugetarș , precum i de la un capitol bugetar la altul, după cum urmează:ș

           Partea de ”VENITURI”
Se retrage de la 48.04.01 – sume primate de la UE, al i donator în contul plă ilor effectuate i aferenteț ț ș
cadrului financiar 2014 – 2020 – fonduri FEADR – minus 139,00 mii lei i se suplimentează la 07.02.02ș
– Impozite i taxe pe teren de la personae juridice – ș 5,00 mii lei
                             07.02.03 – Taxe judiciare de timbru i alte taxe de timbre – ș 3,00 mii lei

                             16.02.03 – Taxe i tarife pentru eliberarea de licen e i autoriza ii de func ionare –  ș ț ș ț ț



                                                 1,00 lei
                             36.02.50 – Alte venituri – 130,00 mii lei
                              37.02.03 – Vărsăminte din sec iunea de func ionare pentru finan area sec iunii deț ț ț ț
dezvoltare a bugetului local – se retrage 236,00 mii lei
                             37.02.04 – Vărsăminte din sec iunea de func ionare – ț ț se retrage 236,00 mii lei

           Partea de ”CHELTUIELI”

De la - Cap. 51.02 – Autorită i publice locale i ac iuni externeț ș ț  – se retarge suma de 73,00 mii lei: 
             Titlul 10 Cheltuieli de personal:

             – art. 10.01.01 ”Salarii de bază” – suma de 65,00 mii lei
             – art. 10.01.12 ”Indemniza ii plătite unor persoane din afara unită ii” – ț ț
                                                     suma de 4,00 mii lei
            – art. 10.03.07 ”Contribu ie asiguratorie pentru muncă” – suma de ț 4,00 mii lei
             
Se virează la:
Cap. 65.02 – Învă ământț  – suma de 5,50 mii lei, din care:
             Titlul 20 ”Bunuri i servicii”ș  – suma de 5,50 mii lei
             - art. 20.05.30 ”Alte obiecte de inventar” – suma de 5,50 mii lei
             
Cap. 70.02 – Servicii de dezvoltare publică, locuin e, mediuț  – suma de 20,00 mii lei, din care:
             Titlul 20 ”Bunuri i servicii”ș
             - art. 20.01.03 ”Încălzit, iluminat i for ă motrică”ș ț  – suma de 20,00 mii lei
             
Cap. 84.02 – Transporturi – suma de 47,50 mii lei, din care:
             Titlul 20 ”Bunuri i servicii”ș
             - art. 20.01.05 ”Carburan i i lubrefian i”ț ș ț  – suma de 20,00 mii lei
             - art. 20.01.05 ”Piese de schimb” – suma de 6,00 mii lei
             - art. 20.02  ”Repara ii curente”ț  – suma de 21,50 mii lei

De la - Cap. 51.02 – Autorită i publice locale i ac iuni externeț ș ț  – se virează suma de 83,00 mii lei: 
             Titlul 20 Bunuri i servicii:ș
             – art. 20.02 ”Repara ii curente”ț  – suma de 56,00 mii lei
             – art. 20.13 ”Pregătire profesională” – suma de 12,00 mii lei
             – art. 20.01.09 ”Materiale i prestării servicii cu caracter func ional” – suma de ș ț 10,00 mii lei
             – art. 20.01.01 ”Furnituri birou” – suma de 5,00 mii lei

La        Titlul 20 Bunuri i servicii:ș
             – art. 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri i servicii”ș  – suma de 69,00 mii lei
             – art. 20.06.01 ”Deplasări interne, deta ări, transferuri” – suma de ș 2,00 mii lei
             – art. 20.30.02 ”Protocol” – suma de 10,00 mii lei
             – art. 20.01.02 ”Materiale pentru cură enie” – suma de ț 2,00 mii lei



De la Cap. 70.02 – Servicii de dezvoltare publică, locuin e, mediuț , subcapitolul 70.05 ”Alimentare cu apă
i amenajări hidrotenhnice” – art. 20.02 ”Repara ii curente” – ș ț se virează suma de 15,00 mii lei, la Cap.

70.02, subcapitolul 70.06 ”Iluminat public i electrificări”.ș

De la Cap. 74.02 – Protec ia mediuluiț , subcapitolul 74.02.06 ”Canalizare i tratarea apelor reziduale” –ș
Titlul  71.01.30 ”Alte  active  fixe”,  se  retrage  suma de 200,00 mii  lei  i  se  virează  ș la  Cap.  70.02,
subcapitolul  70.06  ”Iluminat  public  i  electrificări”  –  Titlul  20  ”Bunuri  i  servicii”,  art.  20.01.09ș ș
”Materiale i prestări servicii cu caracter func ional”.ș ț

De la Cap.  84.02 –  Transport,  subcapitolul  84.03.01 ”Drumuri  i  poduri”  – Titlul  71 ”Cheltuieli  deș
capital”,  se retrage suma de 175,00 mii lei i se virează  ș la subcapitolul 84.03.03 ”Străzi” – Titlul 20
”Bunuri i servicii”, art. 20.02 ”Repara ii curente”.ș ț

De la Cap. 84.02 –  Transport, subcapitolul 84.03.03 ”Străzi” – Titlul 58.04 ”Proiecte cu finan are dinț
fonduri externe nerambursabile, cadrul financiar 2014 – 2020 – Program FEADR” se retrage suma de
139,00 mii lei i se virează la ș Titlul 71 ”Cheltuieli de capital”, subcapitolul 71.01.30 ”Alte active fixe” –
achizi ie buldoexcavator.ț

             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  20 noiembrie 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. 2486 din 19.11.2018

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. 2398/09.11.2018 a primarului comunei Tăuteu, care  pledează
pentru  adoptarea  prezentei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  2399/09.11.2018,  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 20
noiembrie 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. 2486/1 din 19.11.2018

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 19.11.2018

             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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU



H O T Ă R Â R E A    NR. 76
Din 20 noiembrie 2018

Privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteuț
 pe trimestrul III - anul 2018

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Analizând Expunerea  de  motive  nr. 2401/09.11.2018 a primarului  comunei  Tăuteu,  din care

rezultă necesitatea aprobării contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul III,ț
anul 2018 şi Raportul de specialiate cu nr. 2402/09.11.2018 al Compartimentului Financiar Contabil,
           Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
          Având în vedere  prevederile art. 49 alin. 12, art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
pulice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările
şi  completările  ulterioare,  Legea  nr.  273/2006 privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit.  a şi lit. b, art. 45 alin. 2, lit.  a  coroborate cu
prevederile  art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă contul de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul III alț
anului 2018, întocmit pe baza balanţei de verificare, a bilanţului contabil şi a contului de execuţie a
bugetului local la 30 septembrie 2018, prezentat conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre. 
            Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

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

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

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 2401 din 09.11.2018

http://www.comunatauteu.ro/


PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu ț

pe trimestrul III – anul 2018

Analizând  Expunerea  de  motive  nr.  2401/09.11.2018 a primarului  comunei  Tăuteu,  din care
rezultă necesitatea aprobării contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul III –ț
anul 2018 şi Raportul de specialiate cu nr. 2402/09.11.2018 al Compartimentului Financiar Contabil,
           Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
          Având în vedere  prevederile art. 49 alin. 12, art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
pulice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările
şi  completările  ulterioare,  Legea  nr.  273/2006 privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit.a şi lit. b, art. 45 alin. 2, lit. a  coroborate cu prevederile
art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

Art. 1 Se aprobă contul de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul III alț
anului 2018, întocmit pe baza balanţei de verificare, a bilanţului contabil şi a contului de execuţie a
bugetului  local  la  30  septembrie  2018,  prezentat  conform  anexelor,  care  fac  parte  integrantă  din
prezentul proiect de hotărâre. 
            Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartiment Financiar Contabil
- Site: www.comunatauteu.ro 

           Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi ”pentru”,  ____ voturi ”împotrivă”, ____ ”ab 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. 2401 din 09.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie a bugetului local alț

 comunei Tăuteu pe trimestrul III – anul 2018

            Caracteristica de bază a contului de execuţie este aceea ca oglindeşte realizările, dimensiunea
efectivă a activităţii economice şi sociale consumatoare de resurse şi producătoare de rezultate. Dacă
bugetul de venituri  şi cheltuieli  este un document previzional,  care estimează mărimea indicatorilor,
contul  de  execuţie  prezintă  gradul  de  îndeplinire  a  ceea  ce  instituţia  şi-a  propus  şi  cuprinde  toate
operaţiile efectuate de instituţie în cursul trimestrului III al anului 2018 în legătură cu încasările şi plăţile
efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul. 

             În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12, art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
pulice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările
şi completările ulterioare,

           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit.a şi lit. b, art. 45 alin. 2, lit. a  şi ale art. 115 alin. 1 lit. b
din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

               În contextul celor prezentate mai sus, constat că  propunerea făcută se încadrează în
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare  şi  supun  spre  adoptare  Consiliului  Local  proiectul  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea
contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul III – anul 2018ț , în şedinţa
ordinară din data de 20 noiembrie 2018. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL



Nr. 2402 din 09.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteuț

 pe trimestrul III – anul 2018

             În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12, art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
pulice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările
şi completările ulterioare,
             
            Caracteristica de bază a contului de execuţie este aceea ca oglindeşte realizările, dimensiunea
efectivă a activităţii economice şi sociale consumatoare de resurse şi producătoare de rezultate. Dacă
bugetul de venituri şi cheltuieli este un document previzional, care estimează mărimea indicatorilor,
contul  de execuţie  prezintă gradul  de îndeplinire a ceea ce instituţia  şi-a propus şi  cuprinde toate
operaţiile efectuate de instituţie în cursul trimestrului III al anului 2018 în legătură cu încasările şi
plăţile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, 

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

            Aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul III –ț
anul 2018, în conformitate cu anexele  care fac parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
Şef serviciu

Ec. Curtean Florina

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU



Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 2487 din 19.11.2018

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre

privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteuț
 pe trimestrul III – anul 2018

                
            Comisia de specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

            Vâzând Expunerea de motive nr. 2401/09.11.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de

specialitate  nr. 2402/09.11.2018 întocmit  de dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu  Financiar

Contabil  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea

privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe trimestrul III al anuluiț

2018,

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

avizează favorabil

proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteuț

pe trimestrul III al anului 2018 şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al

Comunei Tăuteu din data de 20 noiembrie 2018.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU



Nr. 2487/1 din 19.11.2018

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 19.11.2018

             Ordinea de zi: 
1. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  contului  de  execu ie  al  bugetului  local  alț

comunei Tăuteu pe trimestrul III –anul 2018.

             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. 77
Din 20 noiembrie 2018

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 15 noiembrie 2018 

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 2485/19.11.2018 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 15 noiembrie 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 15 noiembrie 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 15 noiembrie 2018, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 2405 din 15 noiembrie 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

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

http://www.comunatauteu.ro/


Nr. 2485 din 19.11.2018

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

din data de 15 noiembrie 2018 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 2485/19.11.2018 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 15 noiembrie 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 15 noiembrie 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 15 noiembrie 2018, în forma în care a fost prezentat.
           Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 2405 din 15 noiembrie 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

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 2485 din 19.11.2018

http://www.comunatauteu.ro/


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

Local al Comunei Tăuteu din data de 15 noiembrie 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  2405/15.11.2018,  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  de  îndată  din  data  de  15  noiembrie  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 20 noiembrie 2018.

Ini iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN


