
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 78
Din 03 decembrie 2018

Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a Consiliului Local al 
Comunei Tăuteu din data de 03 decembrie 2018

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în edin ă de îndată,ș ț
Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 125 din 03 decembrie 2018 prin care primarul comunei

Tăuteu propune Ordinea de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din ziua de 03
decembrie 2018, orele 10.00 i Expunerea de motive nr. 2597/29.11.2018 a primarului comunei Tăuteu,ș
           Ţinând cont  de  prevederile  art.  43 din Legea  administraţiei  publice  locale  nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor de
către consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39 alin. 4, a cerut întrunirea consiliului
local,
           În baza prevederilor art. 45 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă Ordinea de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din
data de 03 decembrie 2018, orele 10.00, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă
i canalizare operatorului regional S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.ș

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotiza iei la Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Zonaț ț
Bistra – Barcău.

           Art. 2 Prezenta hotărâre se va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, primarului
comunei Tăuteu i va fi adusă la cuno tin a cetă enilor prin afi are la sediul Primăriei comunei Tăuteu iș ș ț ț ș ș
pe site-ul www.comunatauteu.ro   de către secretarul comunei. 
  
             Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 11 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. 2597 din 29.11.2018

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

Comunei Tăuteu din data de 03 decembrie 2018

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor,  întrunit în edin ă de îndată,ș ț
Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 125 din 03 decembrie 2018 prin care primarul comunei

Tăuteu propune Ordinea de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din ziua de 03
decembrie 2018, orele 10.00 i Expunerea de motive nr. 2597/29.11.2018 a primarului comunei Tăuteu,ș
           Ţinând cont  de  prevederile  art.  43 din Legea  administraţiei  publice  locale  nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor de
către consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39 alin. 4, a cerut întrunirea consiliului
local,
           În baza prevederilor art. 45 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă Ordinea de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din
data de 03 decembrie 2018, orele 10.00, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă
i canalizare operatorului regional S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.ș

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotiza iei la Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Zonaț ț
Bistra – Barcău.

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

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

    
INIŢIATOR

Primar,
Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
PRIMAR
Nr. 2597 din 29.11.2018

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 03 decembrie 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,
            Luând în considerare că:

 U.A.T. comuna Tăuteu are calitatea de ac ionar la S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.,ț  iar
operatorul regional S.C. APA CANAL NORD VEST S.A. a depus Cererea de Finan are avândț
codul SMIS 125038, în cadrul Apelului de Proiecte POIM 1/3/2 Cre terea nivelului de colectareș
i epurare a apelor uzate urbane, precum i a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilăș ș

a  popula iei  i  Ccunoscând  faptul  că,  în  urma evaluării  proiectului,  la  data  de  12.11.2018,ț ș
Autoritatea  de  Management  a transmis  Solicitarea de Clarificare nr. 2  /  27.11.2018,  la  care
beneficiarul S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A. trebuie să trimită răspunsul în termen de 5 zile
lucrătoare,

 U.A.T. comuna Tăuteu este membră a Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară Bistra- Barcău,ț

alături  de  comunele  Chi laz  i  Derna,  având în  implementare  un proiect  finan at  din fonduriș ș ț
europene, pentru care este necesar asigurarea cofinan ării,ț
Am ini iat umrătoarele proiecte de hotărâre: ț

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu
apă i canalizare operatorului regional S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.ș

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotiza iei la Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitarăț ț
Zona Bistra – Barcău.

               Având în vedere urgen a adoptării acestor proiecte de hotărâreț  cu privire la acest aspecte,
               Considerăm legală şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de
zi pentru edin a de îndată din data de 03 decembrie 2018ș ț , în conformitate cu prevederilor art. 35 şi
art. 41 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare i îl propunem spre adoptare în edin a de îndată a Consiliului Local al comunei Tăuteu dinș ș ț
data de 03 decembrie 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. 79
Din 03 decembrie 2018

Privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă i canalizare ș
operatorului regional S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă de îndată, 
Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  înregistrată  sub numărul  2593/29.11.2018 întocmită  de

primarul comunei Tăuteu şi Raportul de specialitate cu numărul de înregistrare 2594/29.11.2018 întocmit
de Compartimentul Financiar Contabil,
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
            Având în vedere faptul că, U.A.T. Comuna Tăuteu, este membru al Asocia iei Intercomunitareț
Zona Nord-Vest, constituită în condi iile legii, în scopul reglementării, înfiin ării, organizării, finan ării,ț ț ț
exploatării, monitorizării i gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă i de canalizare pe razaș ș
de competen ă a unită ilor administrativ-teritoriale membre, i ac ionar al operatorului regional S.C. APĂț ț ș ț
CANAL NORD VEST S.A.,

Respectând prevederile art. 28, alin. 2^1 din Legea serviciilor comunitare de utilită i publice nr.ț
51/2006,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  art.  22  din  Legea  serviciului  de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu art. 36, alin. 2, lit. d) i cu art. 36, alin. 6, lit. a) pct. 14 din Legea administraţiei publiceș
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
            În conformitate cu prevederile:

- art. 120 i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României, republicată;ș ș ț
- art. 9 i 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,ș

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

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conven ii;ț
- art. 20 i 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;ș
- Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare.       ț ș

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. b i d, ale art. 39 alin. 4,  art. 45 alin. 2 lit. d şi ale art.ș
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 delegarea gestiunii  serviciului  de alimentare cu apă şi  canalizare a Comunei
Tăuteu,  către operatorul regional S.C. APA CANAL NORD VEST S.A., cu sediul în Comuna NORD



VEST, sat NORD VEST, nr. 102, Jude ul Bihor, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţuluiț
de pe lângă Tribunalul Bihor cu nr. J5/988/2010, având cod fiscal RO 27221372. 

Art.  2 Se  acordă  mandat  Asociaţiei  Intercomunitare  Zona  Nord-Vest,  cu  sediul  în  România,
Judeţul Bihor, Oraşul Valea lui Mihai, Calea Revolu iei, nr. 2, cod fiscal 24456692, înscrisă în Registrulț
asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Marghita cu nr. 10/2008,  să exercite, în numele şi pe
seama Comunei Tăuteu, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22
alin. (3) şi (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările
i completările ulterioare, ș cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit.

d) din aceea i lege. ș
Art. 3 Se acordă mandat special Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord-Vest, cu sediul în România,

Judeţul Bihor, Oraşul Valea lui Mihai, Calea Revolu iei, nr. 2, cod fiscal 24456692, înscrisă în Registrulț
asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Marghita cu nr. 10/2008, să exercite, în numele şi pe
seama Comunei Tăuteu, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), d2), i)-
k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările i completările ulterioare.ș

Art. 4 Mandatul acordat Asocia iei, conform art. 2 i art. 3 din prezenta hotărâre se va exercita, deț ș
către Adunarea Generală a Asocia ilor, prin hotărâri adoptate în condi iile legii i ale Statutului Asocia iei.ț ț ș ț

Art. 5 Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare,  în  forma prevăzută  în  Anexa 1,  care face  parte  integrantă  din prezenta  hotărâre,  ce se  va
încheia între Asocia ia Intercomunitară Zona Nord-Vest, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-ț
teritoriale membre şi operatorul regional S.C. APA CANAL NORD VEST S.A.

Art. 6 Bunurile situate pe raza Comunei Tăuteu, vor fi puse la dispozi ia operatorului regional S.C.ț
APA CANAL NORD VEST S.A., în condiţiile legii, pe baza unui proces-verbal de predare-primire semnat
de reprezenta ii Comunei Tăuteu,  i reprezenta ii operatorului regional.ț ș ț

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează Asocia ia Intercomunitarăț ț
Zona Nord-Vest i primarul Comunei Tăuteu.ș
            Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Asocia ia Intercomunitară Zona Nord-Vestț
- S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro 

           Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiind prezen iț ț
9 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. 2593/29.11.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă i canalizare ș

operatorului regional S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă de îndată, 
Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  înregistrată  sub numărul  2593/29.11.2018 întocmită  de

primarul comunei Tăuteu şi Raportul de specialitate cu numărul de înregistrare 2594/29.11.2018 întocmit
de Compartimentul Financiar Contabil,
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
            Având în vedere faptul că, U.A.T. Comuna Tăuteu, este membru al Asocia iei Intercomunitareț
Zona Nord-Vest, constituită în condi iile legii, în scopul reglementării, înfiin ării, organizării, finan ării,ț ț ț
exploatării, monitorizării i gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă i de canalizare pe razaș ș
de competen ă a unită ilor administrativ-teritoriale membre, i ac ionar al operatorului regional S.C. APĂț ț ș ț
CANAL NORD VEST S.A.,

Respectând prevederile art. 28, alin. 2^1 din Legea serviciilor comunitare de utilită i publice nr.ț
51/2006,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  art.  22  din  Legea  serviciului  de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu art. 36, alin. 2, lit. d) i cu art. 36, alin. 6, lit. a) pct. 14 din Legea administraţiei publiceș
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
            În conformitate cu prevederile:

- art. 120 i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României, republicată;ș ș ț
- art. 9 i 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,ș

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

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conven ii;ț
- art. 20 i 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;ș
- Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare.       ț ș

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. b i d, ale art. 39 alin. 4,  art. 45 alin. 2 lit. d şi ale art.ș
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 delegarea gestiunii  serviciului  de alimentare cu apă şi  canalizare a Comunei
Tăuteu,  către operatorul regional S.C. APA CANAL NORD VEST S.A., cu sediul în Comuna NORD



VEST, sat NORD VEST, nr. 102, Jude ul Bihor, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţuluiț
de pe lângă Tribunalul Bihor cu nr. J5/988/2010, având cod fiscal RO 27221372. 

Art.  2 Se  acordă  mandat  Asociaţiei  Intercomunitare  Zona  Nord-Vest,  cu  sediul  în  România,
Judeţul Bihor, Oraşul Valea lui Mihai, Calea Revolu iei, nr. 2, cod fiscal 24456692, înscrisă în Registrulț
asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Marghita cu nr. 10/2008,  să exercite, în numele şi pe
seama Comunei Tăuteu, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22
alin. (3) şi (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările
i completările ulterioare, ș cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit.

d) din aceea i lege. ș
Art. 3 Se acordă mandat special Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord-Vest, cu sediul în România,

Judeţul Bihor, Oraşul Valea lui Mihai, Calea Revolu iei, nr. 2, cod fiscal 24456692, înscrisă în Registrulț
asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Marghita cu nr. 10/2008, să exercite, în numele şi pe
seama Comunei Tăuteu, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), d2), i)-
k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările i completările ulterioare.ș

Art. 4 Mandatul acordat Asocia iei, conform art. 2 i art. 3 din prezenta hotărâre se va exercita, deț ș
către Adunarea Generală a Asocia ilor, prin hotărâri adoptate în condi iile legii i ale Statutului Asocia iei.ț ț ș ț

Art. 5 Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare,  în  forma prevăzută  în  Anexa 1,  care face  parte  integrantă  din prezenta  hotărâre,  ce se  va
încheia între Asocia ia Intercomunitară Zona Nord-Vest, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-ț
teritoriale membre şi operatorul regional S.C. APA CANAL NORD VEST S.A.

Art. 6 Bunurile situate pe raza Comunei Tăuteu, vor fi puse la dispozi ia operatorului regional S.C.ț
APA CANAL NORD VEST S.A., în condiţiile legii, pe baza unui proces-verbal de predare-primire semnat
de reprezenta ii Comunei Tăuteu,  i reprezenta ii operatorului regional.ț ș ț

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează Asocia ia Intercomunitarăț ț
Zona Nord-Vest i primarul Comunei Tăuteu.ș
            Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Asocia ia Intercomunitară Zona Nord-Vestț
- S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro 

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 2593 din 29.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă iș

canalizare operatorului regional S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.

             Cunoscând faptul că UAT comuna Tăuteu este ac ionar în cadrul S.C. APĂ CANAL NORD VESTț
S.A.,
             Având în vedere adresa transmisă de  operatorul regional S.C. APA CANAL NORD VEST S.A.
să aprobe prin hotărâre de consiliu local aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă iș
canalizare  operatorului  regional  S.C.  APĂ  CANAL  NORD  VEST  S.A.,  pentru  proiectul  intitulat
”SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI DE FINAN ARE I A DOCUMENTA IILOR DEȚ Ș Ț
ATRIBUIRE  PENTRU  PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE  A INFRASTRUCTURII  DE
APĂ I APĂ UZATĂ DIN ZONA NORD VEST A JUDE ULUI BIHOR, ÎN PERIOADA 2014-2020”.Ș Ț
            Luând în considerare că:

- S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A. a depus Cererea de Finan are având codul SMIS 125038, înț
cadrul Apelului  de Proiecte  POIM 1/3/2 Cre terea nivelului  de colectare i epurare a apelorș ș
uzate urbane, precum i a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a popula iei.ș ț

- În urma evaluării proiectului, Autoritatea de Management a transmis Solicitarea de Clarificare
nr. 2 / 27.11.2018, la care beneficiarul S.C. APA CANAL NORD VEST S.A. trebuie să trimite
răspunsul în termen de 5 zile lucrătoare.

                Luând în considerare necesitatea şi oportunitatea  implementării  proiectului ”SPRIJIN PENTRU
PREGĂTIREA APLICATIEI DE FINAN ARE I A DOCUMENTA IILOR DE ATRIBUIRE PENTRUȚ Ș Ț
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ I APĂ UZATĂ DINȘ
ZONA NORD VEST A JUDE ULUI BIHOR, ÎN PERIOADA 2014-2020”Ț

                În contextul celor mai sus men ionateț , am ini iat Proiectul de hotărâre privind aprobareaț
delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă i canalizare operatorului regional S.C. APĂ CANALș
NORD VEST S.A. i ș solicit Compartimentului Financiar Contabil întocmirea Raportului de specialitate
cu privire la proiectul de hotărâre.   
               De asemenea, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederile Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi supun spre adoptare
Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa de îndată din 03 decembrie 2018. 

Ini iator,ț
  PRIMAR,

    Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 2594 din 29.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă iș

canalizare operatorului regional S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.

           Luând în considerare Expunerea de motive a primarului comunei Tăuteu la proiectul de hotărâre
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă i canalizare operatorului regionalș
S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A., 

           Analizând adresa transmisă de  operatorul regional S.C. APA CANAL NORD VEST S.A., prin
care  se  solicită  UAT Comuna  Tăuteu  să  aprobe  prin  hotărâre  de  consiliu  local  aprobarea  delegării
gestiunii serviciului de alimentare cu apă i canalizare operatorului regional S.C. APĂ CANAL NORDș
VEST  S.A.,  pentru  proiectul  intitulat  ”SPRIJIN  PENTRU  PREGĂTIREA  APLICATIEI  DE
FINAN ARE I A DOCUMENTA IILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DEȚ Ș Ț
DEZVOLTARE  A INFRASTRUCTURII  DE  APĂ  I  APĂ  UZATĂ  DIN  ZONA NORD  VEST  AȘ
JUDE ULUI BIHOR, ÎN PERIOADA 2014-2020”.Ț
            Luând în considerare că:

- U.A.T. comuna Tăuteu este ac ionar la  S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.ț
- S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A. a depus Cererea de Finan are având codul SMIS 125038, înț

cadrul Apelului  de Proiecte  POIM 1/3/2 Cre terea nivelului  de colectare i epurare a apelorș ș
uzate urbane, precum i a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a popula iei.ș ț

- În urma evaluării proiectului, Autoritatea de Management a transmis Solicitarea de Clarificare
nr. 2 / 27.11.2018, la care beneficiarul S.C. APA CANAL NORD VEST S.A. trebuie să trimite
răspunsul în termen de 5 zile lucrătoare.

            Luând în considerare necesitatea şi  oportunitatea  implementerării   proiectului intitulat
”SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICA IEI DE FINAN ARE I A DOCUMENTA IILOR DEȚ Ț Ș Ț
ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ

I APĂ UZATĂ DIN ZONA NORD VEST A JUDE ULUI BIHOR, ÎN PERIOADA 2014-2020”,Ș Ț

           În contextul celor mai sus men ionate,  Proiectul de hotărâre ini iat  cu privire la  ț ț aprobarea
delegării  gestiunii  serviciului  de alimentare cu apă i  canalizare operatorului  regional S.C. APĂș
CANAL NORD VEST S.A., este este legal i conform i va fi înaintat Consiliului Local spre aprobare înș ș
edin a  de  îndată  din  03  decembrie  2018,  conform competenţelor  stabilite  de  lege,  având  umrătorulș ț

con inut:ț
”Art. 1 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare a Comunei

Tăuteu, către operatorul regional S.C. APA CANAL NORD VEST S.A., cu sediul în Comuna NORD VEST,



sat NORD VEST, nr. 102, Jude ul Bihor, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de peț
lângă Tribunalul Bihor cu nr. J5/988/2010, având cod fiscal RO 27221372. 

Art.  2 Se  acordă  mandat  Asociaţiei  Intercomunitare  Zona  Nord-Vest,  cu  sediul  în  România,
Judeţul Bihor, Oraşul Valea lui Mihai, Calea Revolu iei, nr. 2, cod fiscal 24456692, înscrisă în Registrulț
asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Marghita cu nr. 10/2008,  să exercite, în numele şi pe
seama Comunei Tăuteu, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22
alin.  (3)  şi  (4)  din  Legea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  nr.  51/2006,  republicată,  cu
modificările i completările ulterioare, ș cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art.
9 alin. (1) lit. d) din aceea i lege. ș

Art. 3 Se acordă mandat special Asociaţiei Intercomunitare Zona Nord-Vest, cu sediul în România,
Judeţul Bihor, Oraşul Valea lui Mihai, Calea Revolu iei, nr. 2, cod fiscal 24456692, înscrisă în Registrulț
asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Marghita cu nr. 10/2008, să exercite, în numele şi pe
seama Comunei Tăuteu, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), d2), i)-
k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările i completările ulterioare.ș

Art. 4 Mandatul acordat Asocia iei, conform art. 2 i art. 3 din prezenta hotărâre se va exercita,ț ș
de către Adunarea Generală  a Asocia ilor, prin hotărâri  adoptate  în  condi iile  legii  i  ale  Statutuluiț ț ș
Asocia iei.ț

Art. 5 Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare, în forma prevăzută în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ce se va
încheia între Asocia ia Intercomunitară Zona Nord-Vest, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-ț
teritoriale membre şi operatorul regional S.C. APA CANAL NORD VEST S.A.

Art. 6 Bunurile situate pe raza Comunei Tăuteu, vor fi puse la dispozi ia operatorului regionalț
S.C. APA CANAL NORD VEST S.A., în condiţiile legii, pe baza unui proces-verbal de predare-primire
semnat de reprezenta ii Comunei Tăuteu,  i reprezenta ii operatorului regional.”ț ș ț

ef Serviciu Finanicar ContabilȘ
CURTEAN FLORINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 2601 din 03.12.2018

RAPORT DE AVIZARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă iș

canalizare operatorului regional S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.

            Comisia  de  specialitate  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr.  2593/29.11.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr.  2594//29.11.2018  întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu  Financiar
Contabil  în cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând propunerea cu
privire la aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă i canalizare operatorului regionalș
S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.,

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

avizează favorabil

proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  delegării  gestiunii  serviciului  de  alimentare  cu  apă  iș
canalizare operatorului regional S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A. şi îl propune spre dezbatere în
şedinţa de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 03 decembrie 2018.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 2601/1 din 03.12.2018

PROCES-VERBAL
de avizare al Comisiei de specialitate

încheiat astăzi 03.12.2018

             Ordinea de zi: 

             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă
i canalizare operatorului regional S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A.ș

             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. 80
Din 03 decembrie 2018

Privind aprobarea cotiza iei la Asocia ia de Dezvoltare ț ț
Intercomunitară Zona Bistra – Barcău

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă de îndată, 
Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  înregistrată  sub numărul  2595/29.11.2018 întocmită  de

primarul comunei Tăuteu şi Raportul de specialitate cu numărul de înregistrare 2596/29.11.2018 întocmit
de Compartimentul Financiar Contabil,
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
             Având  în  vedere  faptul  că,  Comuna  Tăuteu,  este  membra  a  Asocia ia  de  Dezvoltareț
Intercomunitară Zona Bistra - Barcau, constituită în condi iile legii, având ca obiectiv general, dezvoltareaț
durabilă  în  domeniul  economic,  social,  cultural,  precum  şi  din  punct  de  vedere  al  mediului,  al
infrastructurii, etc. a zonei constituite din teritoriile asociaţilor,
           inând cont de prevederile art. 12, alin. 1) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001,Ț ț
republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  potrivit  cărora,  asociaţiile  de  dezvoltareș
intercomunitară  se finanţează prin contribuţii  din bugetele  locale  ale  unităţilor  administrativ-teritoriale
membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii,
            Respectând Hotărârea Adunării Generale ale Asocia iei nr. 636 din data de 20.11.2018, potrivitț
căreia, contributia asocia ilor pentru anul 2018 este în cuantum de 174.000 ron,ț
            În temeiul prevederilor art. 12, alin. 1 coroborate cu cele ale art. 36, alin. 2 lit. e, art. 36, alin. 7,
lit.  a,  precum i cele  ale  art.  39 alin.  4,   art.  45 alin.  2 lit.  d şi  ale  art.  115 alin.  1 lit.  b din Legeaș
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 plata contribu iei Comunei Tăuteu, pe anul 2018, pentru Asocia ia de Dezvoltareț ț
Intercomunitară Zona Bistra - Barcău, în cuantum 58.000 RON, care se va utiliza pentru plata:

- taxelor, avizelor  i  acordurilor  necesare ob inerii  autoriza iei  de construire a proiectuluiș ț ț
”Modernizarea infrastructurii rutiere în ADI BISTRA-BARCĂU”;

- cheltuielilor  neeligibile  aferente  proiectului  ”Modernizarea  infrastructurii  rutiere  în  ADI
BISTRA-BARCĂU”;

- serviciilor de contabilitate.



Art.  2 Cu ducerea  la  îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se încredin ează  Asocia ia  de Dezvoltareț ț
Intercomunitară Zona Bistra - Barcău i Primarul comunei Tăuteu.ș
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor

- Asocia ia Intercomunitară Zona  Bistra – Barcău ț

- Primarul comunei Tăuteu

- Site: www.comunatauteu.ro 

           Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiind prezen iț ț
9 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. 2595/29.11.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea cotiza iei la Asocia ia de Dezvoltare ț ț

Intercomunitară Zona Bistra – Barcău

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă de îndată, 
Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  înregistrată  sub numărul  2595/29.11.2018 întocmită  de

primarul comunei Tăuteu şi Raportul de specialitate cu numărul de înregistrare 2596/29.11.2018 întocmit
de Compartimentul Financiar Contabil,
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
             Având  în  vedere  faptul  că,  Comuna  Tăuteu,  este  membra  a  Asocia ia  de  Dezvoltareț
Intercomunitară Zona Bistra - Barcau, constituită în condi iile legii, având ca obiectiv general, dezvoltareaț
durabilă  în  domeniul  economic,  social,  cultural,  precum  şi  din  punct  de  vedere  al  mediului,  al
infrastructurii, etc. a zonei constituite din teritoriile asociaţilor,
           inând cont de prevederile art. 12, alin. 1) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001,Ț ț
republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  potrivit  cărora,  asociaţiile  de  dezvoltareș
intercomunitară  se finanţează prin contribuţii  din bugetele  locale  ale  unităţilor  administrativ-teritoriale
membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii,
            Respectând Hotărârea Adunării Generale ale Asocia iei nr. 636 din data de 20.11.2018, potrivitț
căreia, contributia asocia ilor pentru anul 2018 este în cuantum de 174.000 ron,ț
            În temeiul prevederilor art. 12, alin. 1 coroborate cu cele ale art. 36, alin. 2 lit. e, art. 36, alin. 7,
lit.  a,  precum i cele  ale  art.  39 alin.  4,   art.  45 alin.  2 lit.  d şi  ale  art.  115 alin.  1 lit.  b din Legeaș
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 plata contribu iei Comunei Tăuteu, pe anul 2018, pentru Asocia ia de Dezvoltareț ț
Intercomunitară Zona Bistra - Barcău, în cuantum 58.000 RON, care se va utiliza pentru plata:

- taxelor, avizelor  i  acordurilor  necesare ob inerii  autoriza iei  de construire a proiectuluiș ț ț
”Modernizarea infrastructurii rutiere în ADI BISTRA-BARCĂU”;

- cheltuielilor  neeligibile  aferente  proiectului  ”Modernizarea  infrastructurii  rutiere  în  ADI
BISTRA-BARCĂU”;

- serviciilor de contabilitate.



Art.  2 Cu ducerea  la  îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se încredin ează  Asocia ia  de Dezvoltareț ț
Intercomunitară Zona Bistra - Barcău i Primarul comunei Tăuteu.ș
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor

- Asocia ia Intercomunitară Zona  Bistra – Barcău ț

- Primarul comunei Tăuteu

- Site: www.comunatauteu.ro 

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 2595 din 29.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea cotiza iei la Asocia ia de Dezvoltare ț ț

Intercomunitară Zona Bistra – Barcău

             Având  în  vedere  faptul  că,  Comuna  Tăuteu,  este  membra  a  Asocia ia  de  Dezvoltareț
Intercomunitară Zona Bistra - Barcau, constituită în condi iile legii, având ca obiectiv general, dezvoltareaț
durabilă  în  domeniul  economic,  social,  cultural,  precum  şi  din  punct  de  vedere  al  mediului,  al
infrastructurii, etc. a zonei constituite din teritoriile asociaţilor,
           inând cont de prevederile art. 12, alin. 1) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001,Ț ț
republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  potrivit  cărora,  asociaţiile  de  dezvoltareș
intercomunitară  se finanţează prin contribuţii  din bugetele  locale  ale  unităţilor  administrativ-teritoriale
membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii,
            Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale ale Asocia iei nr. 636 din data de 20.11.2018,ț
potrivit căreia, contributia asocia ilor pentru anul 2018 este în cuantum de 174.000 ron,ț

            În contextul celor mai sus men ionateț , am ini iat Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotiza ieiț ț
la Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra – Barcău i  ț ș solicit Compartimentului Financiar
Contabil întocmirea Raportului de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre.   

           De asemenea, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederile Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi supun spre adoptare
Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa de îndată din 03 decembrie 2018. 

Ini iator,ț
  PRIMAR,

    Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 2594 din 29.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea cotiza iei la Asocia ia de Dezvoltare ț ț

Intercomunitară Zona Bistra – Barcău

           Analizând Expunerea de motive a primarului comunei Tăuteu la proiectul de hotărâre privind
aprobarea cotiza iei la Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra – Barcău, ț ț
            Având  în  vedere  faptul  că,  Comuna  Tăuteu,  este  membra  a  Asocia ia  de  Dezvoltareț
Intercomunitară  Zona  Bistra  -  Barcau,  constituită  în  condi iile  legii,  având  ca  obiectiv  general,ț
dezvoltarea durabilă în domeniul economic, social, cultural, precum şi din punct de vedere al mediului, al
infrastructurii, etc. a zonei constituite din teritoriile asociaţilor,
           inând cont de prevederile art. 12, alin. 1) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001,Ț ț
republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  potrivit  cărora,  asociaţiile  de  dezvoltareș
intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii,
            Luând în considerare Hotărârea Adunării  Generale ale Asocia iei  nr. 636 din data deț

20.11.2018, potrivit căreia, contributia asocia ilor pentru anul 2018 este în cuantum de 174.000 ron,ț

iar contribu ia Comunei Tăuteu, pe anul 2018, pentru Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Zonaț ț

Bistra - Barcău, este în cuantum 58.000 RON, care se va utiliza pentru plata:

- taxelor, avizelor i acordurilor necesare ob inerii autoriza iei de construire a proiectuluiș ț ț

”Modernizarea infrastructurii rutiere în ADI BISTRA-BARCĂU”;

- cheltuielilor  neeligibile  aferente  proiectului  ”Modernizarea  infrastructurii  rutiere  în

ADI BISTRA-BARCĂU”;

- serviciilor de contabilitate.

           În contextul celor mai sus men ionate,  Proiectul de hotărâre ini iat  cu privire la  ț ț aprobarea
cotiza iei la Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra – Barcău, ț ț este este legal i conformș
i  va fi înaintat  Consiliului Local spre aprobare în edin a de îndată din 03 decembrie 2018, conformș ș ț

competenţelor stabilite de lege.

ef Serviciu Finanicar ContabilȘ
CURTEAN FLORINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 2602 din 03.12.2018

RAPORT DE AVIZARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea cotiza iei la Asocia ia de Dezvoltare ț ț

Intercomunitară Zona Bistra – Barcău

            Comisia  de  specialitate  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr.  2595/29.11.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr.  2596/29.11.2018  întocmit  de  dna.  economist  Curtean  Florina,  şef  Serviciu  Financiar
Contabil  în cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând propunerea cu
privire la aprobarea cotiza iei la Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra – Barcău,ț ț

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

avizează favorabil

proiectul de hotărâre privind aprobarea cotiza iei la Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară Zonaț ț
Bistra – Barcău şi îl propune spre dezbatere în şedinţa de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 03 decembrie 2018.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
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Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 2602/1 din 03.12.2018

PROCES-VERBAL
de avizare al Comisiei de specialitate

încheiat astăzi 03.12.2018

             Ordinea de zi: 

             1. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  cotiza iei  la  Asocia ia  de  Dezvoltareț ț
Intercomunitară Zona Bistra – Barcău.

             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
              
                   


