
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 1
Din 17 ianuarie 2019

Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa de îndată a Consiliului Local al 
Comunei Tăuteu din data de 17 ianuarie 2019

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în edin ă de îndată,ș ț
Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 29 din 17 ianuarie 2019 prin care primarul comunei

Tăuteu propune Ordinea de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din ziua de 17
ianuarie 2019, orele 11.00 i Expunerea de motive nr. 141/17.01.2019 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 temeiul 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 17 ianuarie 2019, orele 11.00, după cum urmează:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ăriiș ț
obiectivului,  în  urma  finalizării  achizi iilor  pentru  investi ia   ”CONSTRUIRE  POD  PESTEț ț
BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ăriiș ț
obiectivului,  în  urma  finalizării  achizi iilor  pentru  investi ia   ”CONSTRUIRE  POD  PESTEț ț
BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț

           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

              Solyom Iudit                      Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 141 din 17.01.2019

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

Comunei Tăuteu din data de 17 ianuarie 2019

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor,  întrunit în edin ă de îndată,ș ț
Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 29 din 17 ianuarie 2019 prin care primarul comunei

Tăuteu propune Ordinea de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din ziua de 17
ianuarie 2019, orele 11.00 i Expunerea de motive nr. 141/17.01.2019 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 temeiul 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 17 ianuarie 2019, orele 11.00, după cum urmează:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ăriiș ț
obiectivului,  în  urma  finalizării  achizi iilor  pentru  investi ia   ”CONSTRUIRE  POD  PESTEț ț
BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ăriiș ț
obiectivului,  în  urma  finalizării  achizi iilor  pentru  investi ia   ”CONSTRUIRE  POD  PESTEț ț
BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț

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. 141 din 17.01.2019

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 17 ianuarie 2019 

             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,
              Analizând  urgen a  adresei  nr.  3909/11.01.2019ț  a  Ministerului  Dezvoltării  Regionale,
Administra iei  Publice  i  Fondurilor  Europene  –  Direcţia  Generală  de  Dezvoltare  Regională  şiț ș
Infrastructură, prin care se solicită transmiterea până la data de 20.01.2019 a unor documente actualizate
cu privire la obiectivul de investiţii finanţat în cadrul PNDL II,
            Având în vedere că Unitatea administrativ-teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de beneficiar în
cadrul:

- Contractului de finanţare nr. 172/23.01.2018 încheiat  cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei  Publice,  în  vederea  finanţării  obiectivului  de  investiţii  ”CONSTRUIRE  POD
PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR” în
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II).

- Contractului de finanţare nr. 173/23.01.2018 încheiat  cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei  Publice,  în  vederea  finanţării  obiectivului  de  investiţii  ”CONSTRUIRE  POD
PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR” în
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II).

               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 17 ianuarie 2019ș 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 17 ianuarie 2019.

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. 2
Din 17 ianuarie 2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării obiectivului, în urma finalizăriiș ț
achizi iilor pentru investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU,ț ț

COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă de îndată, 
Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  înregistrată  sub  numărul  116/15.01.2019  întocmită  de

Primarul comunei Tăuteu şi Referatul de specialiate cu numărul de înregistrare 118/15.01.2019,
            Luând în considerare prevederile:
            - art. 2 lit. a, art. 5 lit. e, art. 6 alin. 4, art. 7, art. 8, art. 11 alin. 14 lit. a i b i ale art. 12 alin. 4-5ș ș
din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G.
nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
            - art. 5 lit. a i art. 7 alin. 1 lit. e din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutuluiș
cadru  al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  a  structurii  şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii  şi lucrări de investiţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
           - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico -
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările iș
completările ulterioare;
           -  art.  41 alin. 1-2 i ale art.  44 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale,  cuș ț
modificările i completările ulterioare.ș
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit.d, 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 indicatorii tehnico-economici, în urma finalizării achizi iilor pentru obiectivul deț

investi ii  ”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  TĂUTEU,  COMUNAț
TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț , după cum urmează:              

- lungimea totală a podului = 27,00 ml, lă imea podului = 7,35 ml;ț
- valoarea investi iei este de  ț 1.644.193,28 lei, inclusiv TVA, din care  C+M este de 1.464.940,18

lei, inclusiv TVA, conform Devizului general actualizat, parte integrantă a prezentei hotărâri.
            Art.  2 Se  aprobă  cofinan area  de  la  bugetul  local  a  obiectivului  de  investi iiț ț
”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  TĂUTEU,  COMUNA
TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”, Ț în sumă de 96.494,45 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli
care nu se finan ează prin Programul Na ional de Dezvoltare Locală.ț ț
           Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Vincze Nandor

tefan, primarul comunei Tăuteu.Ș
            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihorț ț
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice i Fondurilor Europeneș
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

            Hotărârea a fost adoptată cu  9 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i 11 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ    
                 CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR
                        Solyom Iudit                                                           Silaghi Adela Maria 

http://www.comunatauteu.ro/


JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 116 din 15.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării obiectivului, în urma finalizăriiș ț

achizi iilor pentru investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU,ț ț
COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  înregistrată  sub  numărul  116/15.01.2019  întocmită  de
Primarul comunei Tăuteu şi Referatul de specialiate cu numărul de înregistrare 118/15.01.2019,
            Luând în considerare prevederile:
            - art. 2 lit. a, art. 5 lit. e, art. 6 alin. 4, art. 7, art. 8, art. 11 alin. 14 lit. a i b i ale art. 12 alin. 4-5ș ș
din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G.
nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
            - art. 5 lit. a i art. 7 alin. 1 lit. e din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutuluiș
cadru  al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  a  structurii  şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii  şi lucrări de investiţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
           - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico -
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările iș
completările ulterioare;
           -  art.  41 alin. 1-2 i ale art.  44 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale,  cuș ț
modificările i completările ulterioare.ș
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit.d, 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 indicatorii tehnico-economici, în urma finalizării achizi iilor pentru obiectivul deț
investi ii  ”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  TĂUTEU,  COMUNAț
TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț , după cum urmează:              

- lungimea totală a podului = 27,00 ml, lă imea podului = 7,35 ml;ț
- valoarea investi iei este de  ț 1.644.193,28 lei, inclusiv TVA, din care  C+M este de 1.464.940,18

lei, inclusiv TVA, conform Devizului general actualizat, parte integrantă a prezentei hotărâri.
            Art.  2 Se  aprobă  cofinan area  de  la  bugetul  local  a  obiectivului  de  investi iiț ț
”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  TĂUTEU,  COMUNA
TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”, Ț în sumă de 96.494,45 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli
care nu se finan ează prin Programul Na ional de Dezvoltare Locală.ț ț
           Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Vincze Nandor

tefan, primarul comunei Tăuteu.Ș
            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihorț ț
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice i Fondurilor Europeneș
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 116 din 15.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ăriiș ț
obiectivului, în urma finalizării achizi iilor pentru investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTEț ț

BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

              Unitatea administrativ teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de beneficiar al Contractului de
finanţare nr. 172/23.01.2018 încheiat  cu Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Administraţiei  Publice,  în
vederea finanţării obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA
TĂUTEU,  COMUNA TĂUTEU,  JUDEŢUL BIHOR”  în  cadrul  Programului  Naţional  de  Dezvoltare
Locală (PNDL II).
               Documentaţia tehnico-economică şi devizul general au fost adoptate prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 85 din 11 decembrie 2017.
               Astfel, analizând adresa nr. 3909/11.01.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administra ieiț
Publice i Fondurilor Europene – Direcţia Generală de Dezvoltare Regională şi Infrastructură, prin care seș
solicită transmiterea până la data de 20.01.2019 a unor documente actualizate cu privire la obiectivul de
investiţii finanţat în cadrul PNDL II,
               Având în vedere prevederile art. 12 alin. 4-5 din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea
Normelor  Metodologice  pentru  punerea  în  aplicare  a  O.U.G.  nr.  28/2013  pentru  aprobarea  Planului
Naţional de Dezvoltare Locală, precum şi prevederile art.  5 lit.  d din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008
pentru  aprobarea  conţinutului  cadru  al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi
lucrări de investiţii, 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 propus,  în şedinţa de îndată din data de 17
ianuarie 2019. 

Ini iator, ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 118 din 15.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării obiectivului, înș ț

urma finalizării achizi iilor pentru investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎNț ț
LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

                Analizând  urgenţa adresei nr. 3909/11.01.2019 a M.D.R.A.P.F.E. – Direcţia Generală de
Dezvoltare Regională şi Infrastructură, prin care se solicită transmiterea până la data de  20.01.2019 a
unor documente actualizate cu privire la obiectivul de investiţii finanţat în cadrul PNDL, respectiv:

- Hotărârea  consiliului  local  de  aprobare  a  indicatorilor  tehnico-economici  actualizaţi  pentru
obiectivul  de investi ii  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU,ț
COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR” . 

            Luând în considerare faptul că unitatea administrativ-teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de
beneficiar al Contractului de finanţare nr. 172/23.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei  Publice,  în  vederea  finanţării  obiectivului  de  investiţii  ”CONSTRUIRE  POD  PESTE
BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  TĂUTEU,  COMUNA  TĂUTEU,  JUDEŢUL  BIHOR”  în  cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II).
            De asemenea, în urma finalizării procedurii de licitaţie publice din data de 24.02.2015, s-a încheiat
Contractul  de lucrări  nr. 40/05.12.2018, aferent  executării  lucrărilor  pentru obiectivul  ”Construire  pod
peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, judeţul Bihor”.
            Respectând prevederile art. 12 alin. 4-5 din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor
Metodologice  pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului  Naţional  de
Dezvoltare Locală, precum şi prevederile art. 5 lit d din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008 pentru aprobarea
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de investiţii, cu
modificările şi completările ulterioare. 
             În temeiul celor de mai sus, se va elabora  proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
indicatorilor  tehnico-economici  i  a cofinan ării  obiectivului,  în  urma finalizării  achizi iilor  pentruș ț ț
investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU,ț
JUDE UL BIHOR”, Ț cu propunerea de a fi înaintat i suspus dezbaterii în edinta de îndată a Consiliuluiș ș
Local al comunei Tăuteu din data de 17 ianuarie 2019, conform competenţelor stabilite de lege.

ef Serviciu Financiar ContabilȘ
CURTEAN FLORINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 145 din 17.01.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ăriiș ț
obiectivului, în urma finalizării achizi iilor pentru investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTEț ț

BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

            Comisia  de  specialitate  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr.  116/15.01.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr.  118/15.01.2019  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     indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ării  obiectivului  în  urma  finalizăriiș ț
achizi iilor  pentru  investi ia  ”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  TĂUTEU,ț ț
COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”,Ț

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

avizează favorabil

proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ăriiș ț
obiectivului,  în  urma  finalizării  achizi iilor  pentru  investi ia   ”CONSTRUIRE  POD  PESTEț ț
BISTRA ÎN LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț  şi îl propune spre
dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 17 ianuarie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan



JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 145/1 din 17.01.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 17.01.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării obiectivului,ș ț
în  urma  finalizării  achizi iilor  pentru  investi ia   ”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎNț ț
LOCALITATEA TĂUTEU, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț

             PROBLEME:
             Membrii Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, au dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea
de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.
              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

    
     
                        PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR
                         Covaci Cornel                                                                      Drimbo Zoltan
              
                   



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 3
Din 17 ianuarie 2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării obiectivului, în urma finalizăriiș ț
achizi iilor pentru investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA,ț ț

COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă de îndată, 
Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  înregistrată  sub  numărul  117/15.01.2019  întocmită  de

Primarul comunei Tăuteu şi Referatul de specialiate cu numărul de înregistrare 119/15.01.2019,
            Luând în considerare prevederile:
            - art. 2 lit. a, art. 5 lit. e, art. 6 alin. 4, art. 7, art. 8, art. 11 alin. 14 lit. a i b i ale art. 12 alin. 4-5ș ș
din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G.
nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
            - art. 5 lit. a i art. 7 alin. 1 lit. e din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutuluiș
cadru  al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  a  structurii  şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii  şi lucrări de investiţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
           - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico -
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările iș
completările ulterioare;
           -  art.  41 alin. 1-2 i ale art.  44 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale,  cuș ț
modificările i completările ulterioare.ș
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit.d, 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 indicatorii tehnico-economici, în urma finalizării achizi iilor pentru obiectivul deț

investi ii  ț ”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  POIANA,  COMUNA
TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț , după cum urmează:              

- lungimea totală a podului = 27,00 ml, lă imea podului = 7,35 ml;ț
- valoarea investi iei este de ț 1.482.723,08 lei, inclusiv TVA, din care C+M este de 1.308.146,51 lei,

inclusiv TVA, conform Devizului general actualizat, parte integrantă a prezentei hotărâri.
            Art.  2 Se  aprobă  cofinan area  de  la  bugetul  local  a  obiectivului  de  investi iiț ț
”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  POIANA,  COMUNA
TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”, Ț în sumă de 91.995,72 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli
care nu se finan ează prin Programul Na ional de Dezvoltare Locală.ț ț
           Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Vincze Nandor

tefan, primarul comunei Tăuteu.Ș
            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihorț ț
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice i Fondurilor Europeneș
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

            Hotărârea a fost adoptată cu  9 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i 11 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ    
                 CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR
                        Solyom Iudit                                                           Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


 ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 117 din 15.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării obiectivului, în urma finalizăriiș ț
achizi iilor pentru investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA,ț ț

COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  înregistrată  sub  numărul  117/15.01.2019  întocmită  de
Primarul comunei Tăuteu şi Referatul de specialiate cu numărul de înregistrare 119/15.01.2019,
            Luând în considerare prevederile:
            - art. 2 lit. a, art. 5 lit. e, art. 6 alin. 4, art. 7, art. 8, art. 11 alin. 14 lit. a i b i ale art. 12 alin. 4-5ș ș
din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G.
nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
            - art. 5 lit. a i art. 7 alin. 1 lit. e din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutuluiș
cadru  al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  a  structurii  şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii  şi lucrări de investiţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
           - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico -
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările iș
completările ulterioare;
           -  art.  41 alin. 1-2 i ale art.  44 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale,  cuș ț
modificările i completările ulterioare.ș
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit.d, 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 indicatorii tehnico-economici, în urma finalizării achizi iilor pentru obiectivul deț
investi ii  ț ”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  POIANA,  COMUNA
TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț , după cum urmează:              

- lungimea totală a podului = 27,00 ml, lă imea podului = 7,35 ml;ț
- valoarea investi iei este de ț 1.482.723,08 lei, inclusiv TVA, din care C+M este de 1.308.146,51 lei,

inclusiv TVA, conform Devizului general actualizat, parte integrantă a prezentei hotărâri.
            Art.  2 Se  aprobă  cofinan area  de  la  bugetul  local  a  obiectivului  de  investi iiț ț
”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  POIANA,  COMUNA
TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”, Ț în sumă de 91.995,72 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli
care nu se finan ează prin Programul Na ional de Dezvoltare Locală.ț ț
           Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Vincze Nandor

tefan, primarul comunei Tăuteu.Ș
            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihorț ț
- Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice i Fondurilor Europeneș
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 117 din 15.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ăriiș ț
obiectivului, în urma finalizării achizi iilor pentru investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTEț ț

BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

              Unitatea administrativ teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de beneficiar al Contractului de
finanţare nr. 173/23.01.2018 încheiat  cu Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Administraţiei  Publice,  în
vederea finanţării obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA
POIANA,  COMUNA TĂUTEU,  JUDEŢUL BIHOR”  în  cadrul  Programului  Naţional  de  Dezvoltare
Locală (PNDL II).
               Documentaţia tehnico-economică şi devizul general au fost adoptate prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 86 din 11 decembrie 2017.
               Astfel, analizând adresa nr. 3909/11.01.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administra ieiț
Publice i Fondurilor Europene – Direcţia Generală de Dezvoltare Regională şi Infrastructură, prin care seș
solicită transmiterea până la data de 20.01.2019 a unor documente actualizate cu privire la obiectivul de
investiţii finanţat în cadrul PNDL II,
               Având în vedere prevederile art. 12 alin. 4-5 din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea
Normelor  Metodologice  pentru  punerea  în  aplicare  a  O.U.G.  nr.  28/2013  pentru  aprobarea  Planului
Naţional de Dezvoltare Locală, precum şi prevederile art.  5 lit.  d din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008
pentru  aprobarea  conţinutului  cadru  al  documentaţiei  tehnico-economice  aferente  investiţiilor  publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi
lucrări de investiţii, 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 propus,  în şedinţa de îndată din data de 17
ianuarie 2019. 

Ini iator, ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 119 din 15.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării obiectivului, înș ț

urma finalizării achizi iilor pentru investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎNț ț
LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

                Analizând  urgenţa adresei nr. 3909/11.01.2019 a M.D.R.A.P.F.E. – Direcţia Generală de
Dezvoltare Regională şi Infrastructură, prin care se solicită transmiterea până la data de  20.01.2019 a
unor documente actualizate cu privire la obiectivul de investiţii finanţat în cadrul PNDL, respectiv:

- Hotărârea  consiliului  local  de  aprobare  a  indicatorilor  tehnico-economici  actualizaţi  pentru
obiectivul  de  investi ii  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA,ț
COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR” . 

            Luând în considerare faptul că unitatea administrativ-teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de
beneficiar al Contractului de finanţare nr. 173/23.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei  Publice,  în  vederea  finanţării  obiectivului  de  investiţii  ”CONSTRUIRE  POD  PESTE
BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR” în cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II).
            De asemenea, în urma finalizării procedurii de licitaţie publice din data de 24.02.2015, s-a încheiat
Contractul  de lucrări  nr. 39/05.12.2018, aferent  executării  lucrărilor  pentru obiectivul  ”Construire  pod
peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, judeţul Bihor”.
            Respectând prevederile art. 12 alin. 4-5 din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor
Metodologice  pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului  Naţional  de
Dezvoltare Locală, precum şi prevederile art. 5 lit d din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008 pentru aprobarea
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de investiţii, cu
modificările şi completările ulterioare. 
             În temeiul celor de mai sus, se va elabora  proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ării  obiectivului  în  urma finalizării  achizi iilor  pentruș ț ț
investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU,ț
JUDE UL BIHOR”, Ț cu propunerea de a fi înaintat i suspus dezbaterii în edinta de îndată a Consiliuluiș ș
Local al comunei Tăuteu din data de 17 ianuarie 2019, conform competenţelor stabilite de lege.

ef Serviciu Financiar ContabilȘ
CURTEAN FLORINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 146 din 17.01.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ăriiș ț
obiectivului, în urma finalizării achizi iilor pentru investi ia  ”CONSTRUIRE POD PESTEț ț

BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț

            Comisia  de  specialitate  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr.  117/15.01.2018 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr.  119/15.01.2019  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     indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ării  obiectivului  în  urma  finalizăriiș ț
achizi iilor  pentru  investi ia  ”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎN  LOCALITATEA  TĂUTEU,ț ț
COMUNA POIANA, JUDE UL BIHOR”,Ț

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

avizează favorabil

proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  i  a  cofinan ăriiș ț
obiectivului,  în  urma  finalizării  achizi iilor  pentru  investi ia   ”CONSTRUIRE  POD  PESTEț ț
BISTRA ÎN LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”Ț  şi îl propune spre
dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 17 ianuarie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan



JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 146/1 din 17.01.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 17.01.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind indicatorilor tehnico-economici i a cofinan ării obiectivului,ș ț
în  urma  finalizării  achizi iilor  pentru  investi ia   ”CONSTRUIRE  POD  PESTE  BISTRA  ÎNț ț
LOCALITATEA POIANA, COMUNA TĂUTEU, JUDE UL BIHOR”.Ț

             PROBLEME:
             Membrii Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, au dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea
de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.
              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

    
     
                        PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR
                         Covaci Cornel                                                                      Drimbo Zoltan
              
                   


