
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 4
Din 31 ianuarie 2019

Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 31 ianuarie 2019

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având  în  vedere  prevederile  Dispoziţiei  Primarului  nr.  31  din  22  ianuarie  2019  privind

convocarea şi Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, în data de 31
ianuarie 2019, propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 186/22.01.2019ș
a Primarului comunei Tăuteu, 
            Luând la cunoştină Convocatorul nr. 183/22.01.2019 semnat de membrii consiliului local,
            Ţinând cont de prevederile art. 43 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor
de către consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39 alin. 2, a cerut întrunirea consiliului
local,
           În temeiul prevederilor art. 43 alin. 1, art. 45 alin.1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din
data de 31 ianuarie 2019, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind Procesului-verbal al şedinţei  ordinare din data de 19 decembrie
2018.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei de îndată din data de 17

ianuarie 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60 din
31  august  2018  privind  aprobarea  trecerii  unor  terenuri  situate  în  intravilanul  localită ilorț
Chiribi  i  Ciutelec,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  înș ș ț
proprietatea  privată  a  comunei  Tăuteu,  precum  i  atribuirea  de  numere  cadastrale  acestorș
imobile.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de

învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, pentru anul şcolar 2019-2020.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  de  execu ie  al  bugetului  local  al  comuneiț
Tăuteu, pe anul 2018.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 i a bugetului de venituriț ș

şi cheltuieli pe anul 2019 al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU
S.A..



- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
7. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea propunerii  de evaluare  a  performanţelor  profesionale

individuale pe anul 2018, ale secretarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi
efectuate în anul 2019, de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de

iniţiativă locală (GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2019,
în  vederea  aplicării  Strategiei  Guvernului  României  de  incluziune  a  cetăţenilor  români
aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  procedurii  de  emitere  a  acordului  i  autoriza iei  deș ț

func ionare a operatorilor economici care desfa oara activită i comerciale, alimentaţie publică,ț ș ț
prestări servicii, producţie i altele pe teritoriul administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ș ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
11. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  Planului  Urbanistic  General  al  comunei

Tăuteu, jude ul Bihor.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzi/drumuri situate în
intravilanul/extravilanul comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
13. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  tarifelor  pentru  serviciul  de  colectare,

transport i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ș ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

14. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  majorării  tarifului  la  apa  potabilă  furnizată  de  S.C.
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
15. 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

            Solyom Iudit                                 Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 186/22.01.2019

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

Tăuteu din data de 31 ianuarie 2019

             Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului nr. ____ din __.01.2019 privind convocarea
şi Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data de 31 ianuarie 2019,
propusă de primarul Comunei Tăuteu, precum i Expunerea de motive nr. 186/22.01.2019 a Primaruluiș
comunei Tăuteu,
           Luând la cunoştină Convocatorul nr. _____ din __.01.2019 semnat de membrii consiliului local,
           Ţinând cont de prevederile art. 43 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor
de către consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39 alin. 2, a cerut întrunirea consiliului
local,
           În temeiul prevederilor art. 43 alin. 1, art. 45 alin.1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

            Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din
data de 31 ianuarie 2019, după cum urmează:

         1. Proiect de hotărâre privind Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 19 decembrie 2018.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal  al  şedinţei  de îndată  din data de 17
ianuarie 2019.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60 din
31 august 2018 privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul localită ilor Chiribiț ș
i Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privatăș ț

a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobile.ș
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, pentru anul şcolar 2019-2020.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu,ț
pe anul 2018.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 i a bugetului de venituriț ș
şi cheltuieli pe anul 2019 al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU
S.A.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț



7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  propunerii  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale
individuale pe anul 2018, ale secretarului comunei Tăuteu, judeţul Bihor.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări  de interes local ce vor fi
efectuate în anul 2019, de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social,  potrivit
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de
iniţiativă locală (GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2019, în
vederea aplicării  Strategiei  Guvernului  României  de incluziune a cetăţenilor  români  aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
10.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  procedurii  de  emitere  a  acordului  i  autoriza iei  deș ț
func ionare  a  operatorilor  economici  care  desfa oara  activită i  comerciale,  alimentaţie  publică,ț ș ț
prestări servicii, producţie i altele pe teritoriul administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ș ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteu.ț
11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  Planului  Urbanistic  General  al  comunei
Tăuteu, jude ul Bihor.ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzi/drumuri situate în
intravilanul/extravilanul comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
13. 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. 186 din 22.01.2019

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 31 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,

               Având în vederea proiectele ini iate de primarul comunei Tăuteu i propunerea de a fi dezbătuteț ș

în edin a ordinară a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2019,ș ț

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

de zi pentru edin a ordinară din data de 31 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 dezbatere în edin a ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteu dinș ș ț

data de 31 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. 5
Din 31 ianuarie 2019

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 19 decembrie 2018 

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 3/03.01.2019 a primarului comunei Tăuteu la Proiectul
de hotărâre privind aprobarea  Procesului-verbal  al  edin ei  ordinare  a  Consiliului  Local  al  comuneiș ț
Tăuteu din data de 19 decembrie 2019, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 19 decembrie 2019, 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 19 decembrie 2018, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 2797 din 19 decembrie 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
            Solyom Iudit                                            Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 3 din 03.01.2019

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

din data de 19 decembrie 2018 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 3/03.01.2019 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 19 decembrie 2018, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 19 decembrie 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 19 decembrie 2018, în forma în care a fost prezentat.
           Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 2797 din 19 decembrie 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. 3 din 03.01.2019

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 19 decembrie 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  2797/19.12.2018,  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  19  decembrie  2018ș ț ,  în  conformitate  cu
prevederilor  art.  42,  alin.  5  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare i îl propunem spre dezbatere în edin a ordinară a Consiliuluiș ș ț
Local al comunei Tăuteu din data de 31 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. 6
Din 31 ianuarie 2019

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 17 ianuarie 2019 

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 187/22.01.2019 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 17 ianuarie 2019, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 17 ianuarie 2019, 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 17 ianuarie 2019, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 147 din 17 ianuarie 2019 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
            Solyom Iudit                                            Silaghi Adela Maria

         

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 187 din 22.01.2019

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

din data de 17 ianuarie 2019 

             Având în vedere Expunerea de motive nr. 187/22.01.2019 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 17 ianuarie 2019, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 17 ianuarie 2019, 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 17 ianuarie 2019, în forma în care a fost prezentat.
           Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 147 din 17 ianuarie 2019 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. 187 din 22.01.2019

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

Local al Comunei Tăuteu din data de 17 ianuarie 2019 

               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 de îndată a consiliului local, precum i modul înș ț ș
care  i-a  exercitat  votul  fiecare  consilier  local  au  fost  consemnate  în  ș Procesul-verbal  de  edin ăș ț
înregistrat  sub  numărul  147/17.01.2019,  fiind  semnat  de  pre edintele  de  edin ă  i  de  secretarulș ș ț ș
unită ii administrativ-teritoriale, care i-au asumat, prin semnătură, responsabilitatea veridicită ii celorț ș 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 17 ianuarie 2019ș ț , în conformitate cu prevederilor
art.  42,  alin.  5  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr. 215/2001,  republicată,  cu modificările  şi
completările ulterioare i îl propunem spre dezbatere în edin a ordinară a Consiliului Local al comuneiș ș ț
Tăuteu din data de 31 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. 7
Din 31 ianuarie 2019

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60 din 31 august 2018 privind
aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec, comunaț ș ș

Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comuneiț
Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobileș

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere prevederile Expunerea de motive nr. 4/03.01.2019 a Primarului comunei Tăuteu

i Raportul de specialitate nr. 5/03.01.2019, ș
           inând cont de adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Bihor nr. 8349/02.11.2018, înregistrată laȚ ț ț
institu ia noastră sub numărul 2374/06.11.2018, cu privire la exercitarea controlului de legalitate asupraț
Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60 adoptată în edin a ordinară din 31 august 2018, ș ț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Tăuteu,
           Respectând prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c i ale art. 45 alin. 3 din Legea administraţieiș
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
           În temeiul prevederilor art. 43 alin. 1 i ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publiceș
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă, în integralitatea sa, Hotărârea
Consiliului al comunei Tăuteu nr. 60 din 31 august 2018 privind aprobarea trecerii  unor terenuri
situate în intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietateaț ș ș ț
Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastraleș
acestor imobile.
              Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

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

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ             
                CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR

          Solyom Iudit                                Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 4/03.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60 din 31 august 2018

privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec,ț ș ș
comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român în proprietatea privată aț

comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobileș

Având în vedere prevederile Expunerea de motive nr. 4/03.01.2019 a Primarului comunei Tăuteu
i Raportul de specialitate nr. 5/03.01.2019, ș

           inând cont de adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Bihor nr. 8349/02.11.2018, înregistrată laȚ ț ț
institu ia noastră sub numărul 2374/06.11.2018, cu privire la exercitarea controlului de legalitate asupraț
Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60 adoptată în edin a ordinară din 31 august 2018, ș ț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Tăuteu,
           Respectând prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. c i ale art. 45 alin. 3 din Legea administraţieiș
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
           În temeiul prevederilor art. 43 alin. 1 i ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publiceș
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

            Art. 1 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă, în integralitatea sa, Hotărârea
Consiliului al comunei Tăuteu nr. 60 din 31 august 2018 privind aprobarea trecerii  unor terenuri
situate în intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietateaț ș ș ț
Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastraleș
acestor imobile.
            Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
PRIMAR
Nr. 4 din 03.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60
din 31 august 2018 privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul localită ilorț

Chiribi  i Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român înș ș ț
proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numereș

 cadastrale acestor imobile

               Analizând adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Bihor nr. 8349/02.11.2018, înregistrată laț ț

institu ia noastră sub numărul 2374/06.11.2018, prin care se comunică, ca urmare a verificării legalită ii,ț ț

că Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60 din 31 august 2018 privind aprobarea trecerii

unor terenuri situate în intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  dinț ș ș ț

proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numereș

cadastrale acestor imobile,  este netemeinică i nelegală,  fiind solicitată revocarea acestei  hotărâri  deș

către Consiliul Lcal al comunei Tăuteu,

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

specialitate,

              Având în vedere cele prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în

prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului  Local proiectul  de hotărâre privind revocarea Hotărârii

Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60 din 31 august 2018 privind aprobarea trecerii unor terenuri

situate în intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietateaț ș ș ț

Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastraleș

acestor imobile. 

Ini iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT JURIDIC
Nr. 5 din 03.01.2019

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

comunei Tăuteu nr. 60 din 31 august 2018 privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în
intravilanul localită ilor Chiribi  i Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietateaț ș ș ț

Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numereș
cadastrale acestor imobile

             Prin Expunerea de motive cu nr. 4 din 03.01.2019 Primarul comunei Tăuteu propune adoptarea

unui proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60 din 31

august  2018  privind  aprobarea  trecerii  unor  terenuri  situate  în  intravilanul  localită ilor  Chiribi  iț ș ș

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

comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobile,ș

             Analizând adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Bihor nr. 8349/02.11.2018, înregistrată laț ț

institu ia  noastră  sub  numărul  2374/06.11.2018,  referitoare  la  exercitarea  controlului  de  legalitate  aț

Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60 din 31 august 2018 privind aprobarea trecerii unor

terenuri  situate  în  intravilanul  localită ilor  Chiribi  i  Ciutelec,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   dinț ș ș ț

proprietatea Statului Român în proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numereș

cadastrale acestor imobile, prin care se constată că dispozi iile legale invocate în preambul cu dispozi ivulț ț

acesteia nu au fost aplicate corespunzător, pentru următoarele motive:

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare, la art. 4 stipulează că terenul ce face obiectul HCL nr. 60/2018 s-ar afla în

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

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

în domeniul public al acestora.

 Pentru  că,  pentru  bunurile  din  domeniul  privat  al  statului,  trecerea  se  face  prin  Hotărâre  de

Guvern, în cazl de fa ă Statul Român este proprietar 1/1 asupra terenruilor înscrise în C.F. –uri,ț

după cum urmează:



Nr. 
Crt.

Obiectivul Suprafaț
a (m2)

Situa ia conform CFț Nr. topo

  0 1 2 3 4

1.
Chiribi  –ș
intravilan

200
CF 51.111 – Tăuteu (A1, B1) sau
CF 341 – Chiribi  (Aș I-1, B1)

476/20=200/215.126 
(Cc)

2.
Chiribi  -ș
intravilan

4 640

CF 192 – Chiribi  (Aș I-1, B15) 1/2=1 344/1 390 (A)
CF 50 218-Tăuteu (AI-1, B1) sau C.F. 
336-Chiribi  (Aș 1, B1)

1/9=141/891 (A)

CF 192 – Chiribi  (Aș I-1, B15) 2/1=134/782 (A)
CF 5 – Chiribi  (Aș I-8, B31, 32) 2/2=103/4 007 (A)
CF 192 – Chiribi  (Aș I-1, B15) 480/2=1 058/1 449 

(A)
CF 324 – Chiribi  (Aș I-1, B1) 483=1 487/46 037 (A)
CF 50 616 – Tăuteu (A1, B1) sau
CF 338 – Chiribi  (Aș I-1, B1)

489/1=373/77 812 (A)

3.
Ciutelec -
intravilan

1 973

CF 17 – Ciutelec (AIX-9, B99) 311/5=312/6 517 (A)
Adev. O.C.P.I. 329/540/46 238 (A)
CF 19 – Ciutelec (AIV-1, B1) 224=139/2 680 (Cc)
Adev. O.C.P.I. 329=236/46 238 (Cc)
Adev. O.C.P.I. 332/1=459/19 569 

(Cc)
Adev. O.C.P.I. 333=287/7 589 (Cc)

Fa ă de cele men ionate mai sus, ț ț

În temeiul art.  44 alin.  1 din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu

modificările şi completările ulterioare,    

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU:             

           

           Adoptarea unui proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei

Tăuteu  nr.  60  din  31  august  2018  privind  aprobarea  trecerii  unor  terenuri  situate  în  intravilanul

localită ilor  Chiribi  i  Ciutelec,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  înț ș ș ț

proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobile, urmândș

a fi  supus spre dezbatere  în şedinţa  ordinară a Consiliului  Local  al  Comunei  Tăuteu din data  de 31

ianuarie 2019.

           

Întocmit,
SECRETAR

Jr. Adela Maria Silaghi



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 280 din 30.10.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60
din 31 august 2018 privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul localită ilorț

Chiribi  i Ciutelec, comuna Tăuteu, jude ul Bihor,  din proprietatea Statului Român înș ș ț
proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobileș

1. Comisia  de  specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

2. Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină ț ș
3. Comisia de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret iș ț ț ș

sport, activită i social-culturale, culteț

            Vâzând Expunerea de motive nr.  4/03.01.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 5/03.01.2019 întocmit de Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Tăuteu, cuprinzând propunerea cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al
comunei Tăuteu nr. 60 din 31 august 2018 privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul
localită ilor  Chiribi  i  Ciutelec,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  înț ș ș ț
proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobile,ș
             Comisiile de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 60 din
31 august 2018 privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul localită ilor Chiribiț ș
i  Ciutelec,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  în  proprietateaș ț

privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobileș şi îl propune
spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31 ianuarie 2019.

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. 280/1 din 30.01.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al Comisiilor de specialitate

încheiat astăzi 30.01.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Tăuteu nr.
60 din 31 august 2018 privind aprobarea trecerii unor terenuri situate în intravilanul localită ilorț
Chiribi  i  Ciutelec,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,  din  proprietatea  Statului  Român  înș ș ț
proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale acestor imobile.ș

             PROBLEME:

             Membrii  Comisiilor  de specialitate:  Comisia  de specialitate  pentru agricultură,  activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism, Comisia  de
specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină i Comisia de specialitate pentruț ș ș
muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport, activită i social-culturale, culte, au dezbătutș ț ț ș ț
proiectul de hotărâre înscris pe Ordinea de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat ____ voturi ”pentru”,
____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.
             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

 Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai

   
     
                 



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 8
Din 31 ianuarie 2019

Privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, pentru anul şcolar 2019-2020

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Analizând Expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 2473 din 15.11.2018 i Raportulș

Compartimentului  de  specialitate  nr. 2523/21.11.2018 şi,  din  care  rezultă  necesitatea  aprobării
organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul
comunei Tăuteu, pentru anul şcolar 2019-2020,
            În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 4, art. 20 şi art. 61 din Legea Educaţiei
Naţionale  nr.  1/2011,  coroborate  cu  prevederile  Ordinului  Ministerului  Educaţiei  Na ionale  nr.ț
5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea
reţelei  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat,  eviden a  efectivelor  de  antepre colari,ț ș
pre colari i elevi colariza i în unită ile de învă ământ particular, precum i emiterea avizuluiș ș ș ț ț ț ș
conform în vederea organizîrii re elei untă ilor de învă ământ preuniversitar pentru anul colarț ț ț ș
2019-2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 897/24.10.2018,

Văzând Avizul Conform al Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean
Bihor, întrunit în data de 11.01.2019, pentru reţeaua  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
care va funcţiona în anul şcolar 2019-2020 la nivelul comunei Tăuteu,
           Luând în considerare avizul favorabil  al  Comisiei  de specialitate pentru învă ământ,ț
sănătate, familie, juridică i disciplină din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu,ș
          În temeiul prevederilor art. 36, alin. 6, lit.a, pct. 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 Planul reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivelul comunei
Tăuteu pentru anul şcolar 2019 – 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Tăuteu şi directorii de şcoli.
            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Directorii unităţilor şcolare din comuna Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

             Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”,ț
fiind prezen i ț 13 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                                                                Anexă la H.C.L. nr. 8 din 31.01.2019
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

 
REŢEAUA ŞCOLARĂ APROBATĂ LA NIVELUL COMUNEI TĂUTEU PE ANUL 2019-2020

Nr.crt. Judeţ Mediu
Urban/Rural

Denumirea unităţii de învăţământ
cu personalitate juridică –

adresă, nr. telefon/fax/e-
mail/niveluri de învăţământ

Denumirea unităţii de învăţământ
fără personalitate juridică –

adresă, nr. telefon/fax/e-mail/niveluri
de învăţământ

1. BIHOR

RURAL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1
TĂUTEU

PRIMAR/GIMNAZIAL
Localitatea Tăuteu, nr. 209,
comuna Tăuteu, cod poştal

417580, 
tel/fax 0259-354.844,

e-mail: scoala_tauteu@yahoo.com.

RURAL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3
CHIRIBIŞ

PRIMAR/GIMNAZIAL
Localitatea Chiribiş, nr. 65, comuna

Tăuteu, cod poştal 417582.

RURAL

ŞCOALA PRIMARĂ NR. 1
POIANA
PRIMAR

Localitatea Poiana, nr. 75, comuna
Tăuteu, cod poştal 417584.

RURAL

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL NR. 1 TĂUTEU

PREŞCOLAR
Localitatea Tăuteu, nr. 209, comuna

Tăuteu, cod poştal 417580,
tel/fax 0259-354.844,

e-mail: scoala_tauteu  @yahoo.com. 

RURAL

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL NR. 2 CHIRIBIŞ

PREŞCOLAR
Localitatea Chiribiş, nr. 66, comuna

Tăuteu, cod poştal 417580.

RURAL

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL NR. 3 POIANA

PREŞCOLAR
Localitatea Poiana, nr. 75, comuna

Tăuteu, cod poştal 417584.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2

mailto:scoala_tauteu@yahoo.com
mailto:scoala_tauteu@yahoo.com


2. BIHOR

RURAL

BOGEI
PRIMAR/GIMNAZIAL

Localitatea Bogei, nr. 241, comuna
Tăuteu, cod poştal 417581, 

tel/fax 0259-354.873,
e-mail: cosmin_santa@yahoo.com.

RURAL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4
CIUTELEC

PRIMAR/GIMNAZIAL
Localitatea Ciutelec, nr. 135, comuna

Tăuteu, cod poştal 417583.

RURAL

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL NR. 4 BOGEI

PREŞCOLAR
Localitatea Bogei, nr. 241, comuna

Tăuteu, cod poştal 417581,
tel/fax 0259-354.873.

RURAL

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL NR. 5 CIUTELEC

PREŞCOLAR
Localitatea Ciutelec, nr. 127, comuna

Tăuteu, cod poştal 417583.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ    
        CONSILIER LOCAL                                                             SECRETAR

  Solyom Iudit                                          Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

mailto:cosmin_santa@yahoo.com


Nr. 2473 din 15.11.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ

preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, pentru anul şcolar 2019-2020

Analizând Expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 2473/15.11.2018 i Raportulș
Compartimentului  de  specialitate  nr. 2523/21.11.2018 şi,  din  care  rezultă  necesitatea  aprobării
organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul
comunei  Tăuteu,  pentru  anul  şcolar  2019-2020,  precum  i  adresa  cu  numărul  de  înregistrareș
1192/15.11.2018 a Inspectoratului colar Jude ean Bihor,Ș ț

Văzând Avizul Conform al Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean
Bihor, întrunit în data de _______________, pentru reţeaua  unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat care va funcţiona în anul şcolar 2019-2020 la nivelul comunei Tăuteu,
           Luând în considerare avizul favorabil  al  Comisiei  de specialitate pentru învă ământ,ț
sănătate, familie, juridică i disciplină din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu,ș
          În temeiul prevederilor art. 36, alin. 6, lit.a, pct. 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 Planul reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivelul comunei
Tăuteu pentru anul şcolar 2019 – 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Tăuteu şi directorii de şcoli.
            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Directorii unităţilor şcolare din comuna Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro 

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR                                                              Anexă la P.H.C.L. nr. 2473 din 15.11.2018
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

http://www.comunatauteu.ro/


 
REŢEAUA ŞCOLARĂ APROBATĂ LA NIVELUL COMUNEI TĂUTEU PE ANUL 2019-2020

Nr.crt. Judeţ Mediu
Urban/Rural

Denumirea unităţii de învăţământ
cu personalitate juridică – adresă,

nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de
învăţământ

Denumirea unităţii de învăţământ fără
personalitate juridică – adresă, nr.

telefon/fax/e-mail/niveluri de
învăţământ

1. BIHOR

RURAL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 1 

TĂUTEU
PRIMAR/GIMNAZIAL

Localitatea Tăuteu, nr. 209, comuna
Tăuteu, cod postal 417580 tel/fax

0259/354.844,
e-mail: scoala_tauteu@yahoo.com

RURAL

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 1

TĂUTEU
PRE COLARȘ

Localitatea Tăuteu, nr. 370, comuna
Tăuteu,  cod poştal 417580,

tel: 0259/354.844,
e-mail: scoala_tauteu@yahoo.com 

RURAL

GRĂDINI A CU PROGRAMȚ
NORMAL NR. 2

CHIRIBIȘ
PRE COLARȘ

Localitatea Chiribi , nr. 65,ș
comuna Tăuteu, cod poştal 417582,
e-mail: scoala_tauteu@yahoo.com 

RURAL

GRĂDINI A CU PROGRAMȚ
NORMAL NR. 3

POIANA
PRE COLARȘ

Localitatea Poiana, nr. 75, comuna
Tăuteu, cod po tal 417584, e-mail:ș

scoala_tauteu@yahoo.com 

RURAL

COALA PRIMARĂ NR. 1Ș
POIANA
PRIMAR

Localitatea Poiana, nr. 75, comuna
Tăuteu, cod po tal 417584, e-mail:ș

scoala_tauteu@yahoo.com 

RURAL

COALA GIMNAZIALĂ  NR. 3Ș
CHIRIBIȘ

PRIMAR/GIMNAZIAL
Localitatea Chiribi , nr. 66,ș

comuna Tăuteu, cod poştal 417582,
e-mail: scoala_tauteu@yahoo.com 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 2

BOGEI
PRIMAR/GIMNAZIAL

mailto:scoala_tauteu@yahoo.com
mailto:scoala_tauteu@yahoo.com
mailto:scoala_tauteu@yahoo.com
mailto:scoala_tauteu@yahoo.com
mailto:scoala_tauteu@yahoo.com
mailto:scoala_tauteu@yahoo.com


2. BIHOR

RURAL Localitatea Bogei, nr. 241, comuna
Tăuteu, cod postal 417581 tel/fax

0259/354.873,
e-mail: cosmin_santa@yahoo.com    

RURAL

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL NR. 4

BOGEI
PRE COLARȘ

Localitatea Bogei, nr. 241, comuna
Tăuteu, cod postal 417581 tel/fax

0259/354.873,
e-mail: cosmin_santa@yahoo.com    

RURAL

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL NR. 4 BOGEI

PREŞCOLAR
Localitatea Bogei, nr. 241, comuna

Tăuteu, cod poştal 417581,
tel/fax 0259-354.873

e-mail: cosmin_santa@yahoo.com     

RURAL

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL NR. 5

CIUTELEC
PRE COLARȘ

Localitatea Ciutelec, nr. 135, comuna
Tăuteu, cod postal 417583

e-mail: cosmin_santa@yahoo.com     

RURAL

COALA GIMNAZIALĂ NR. 4Ș
CIUTELEC

PRIMAR/GIMNAZIAL
Localitatea Ciutelec, nr. 135, comuna

Tăuteu, cod postal 417583
e-mail: cosmin_santa@yahoo.com

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR

mailto:cosmin_santa@yahoo.com
mailto:cosmin_santa@yahoo.com
mailto:cosmin_santa@yahoo.com
mailto:cosmin_santa@yahoo.com
mailto:cosmin_santa@yahoo.com


Nr. 2473 din 15.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, pentru anul şcolar
2019-2020

             În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 4, art. 20 şi art. 61 din Legea Educaţiei
Naţionale  nr.  1/2011,  coroborate  cu  prevederile  Ordinului  Ministerului  Educaţiei  Na ionale  nr.ț
5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea
reţelei  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat,  eviden a  efectivelor  de  antepre colari,ț ș
pre colari i elevi colariza i în unită ile de învă ământ particular, precum i emiterea avizuluiș ș ș ț ț ț ș
conform în vederea organizîrii re elei untă ilor de învă ământ preuniversitar pentru anul colarț ț ț ș
2019-2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 897/24.10.2018,
            Luând în considerare Avizul Conform al Consiliului de Administraţie al Inspectoratului
Şcolar  Judeţean  Bihor,  întrunit  în  data  de  _______________,  pentru  reţeaua   unităţilor  de
învăţământ preuniversitar de stat care va funcţiona în anul şcolar 2019-2020 la nivelul comunei
Tăuteu,
            În baza prevederilor art. 36 alin. 6, lit.a, pct. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            Având în vedere cele  expuse mai  sus,  solicit  Compartimentului  Juridic întocmirea
Raportului  de  specialitate aferent  Proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  organizării  şi
funcţionării  reţelei  şcolare  a  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  la  nivelul  comunei
Tăuteu, pentru anul şcolar 2019-2020.

Îni iator,ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMPARTIMENT JURIDIC
Nr. 2523 din 21.11.2018



RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ

preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, pentru anul şcolar 2019-2020

             Având în vedere prevederile art. 19, alin. 4, art. 20 şi art. 61 din Legea educaţiei naţionale
nr.  1/2011  şi  ţinând  cont  de  prevederile  Ordinului  Ministerului  Educaţiei  Na ionale  nr.  ț nr.
5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea
reţelei  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat,  eviden a  efectivelor  de  antepre colari,ț ș
pre colari i elevi colariza i în unită ile de învă ământ particular, precum i emiterea avizuluiș ș ș ț ț ț ș
conform în vederea organizîrii re elei untă ilor de învă ământ preuniversitar pentru anul colarț ț ț ș
2019-2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 897/24.10.2018, 
              În baza prevederilor art. 36 alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
             Văzând  Avizul Conform al Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar
Judeţean  Bihor,  întrunit  în  data  de  _____________,  pentru  reţeaua   unităţilor  de  învăţământ
preuniversitar de stat care va funcţiona în anul şcolar 2019-2020 la nivelul comunei Tăuteu, 

PROPUNEM

             Aprobarea   organizării  şi  funcţionării  reţelei  şcolare  a  unităţilor  de  învăţământ
preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, pentru anul şcolar 2019-2020, conform anexei
care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate. 
            

COMPARTIMENT JURIDIC
Jr. Silaghi Adela Maria

 Anexă la Raportul de specialitate nr. 2523 din 21.11.2018



REŢEAUA ŞCOLARĂ APROBATĂ LA NIVELUL COMUNEI TĂUTEU PE ANUL 2019-2020

Nr.crt. Judeţ Mediu
Urban/Rural

Denumirea unităţii de învăţământ
cu personalitate juridică – adresă,

nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de
învăţământ

Denumirea unităţii de învăţământ fără
personalitate juridică – adresă, nr.

telefon/fax/e-mail/niveluri de
învăţământ

1. BIHOR

RURAL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 1 

TĂUTEU
PRIMAR/GIMNAZIAL

Localitatea Tăuteu, nr. 209, comuna
Tăuteu, cod postal 417580 tel/fax

0259/354.844,
e-mail: scoala_tauteu@yahoo.com

RURAL

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 1

TĂUTEU
PRE COLARȘ

Localitatea Tăuteu, nr. 370, comuna
Tăuteu,  cod poştal 417580,

tel: 0259/354.844,
e-mail: scoala_tauteu@yahoo.com 

RURAL

GRĂDINI A CU PROGRAMȚ
NORMAL NR. 2

CHIRIBIȘ
PRE COLARȘ

Localitatea Chiribi , nr. 65,ș
comuna Tăuteu, cod poştal 417582,
e-mail: scoala_tauteu@yahoo.com 

RURAL

GRĂDINI A CU PROGRAMȚ
NORMAL NR. 3

POIANA
PRE COLARȘ

Localitatea Poiana, nr. 75, comuna
Tăuteu, cod po tal 417584, e-mail:ș

scoala_tauteu@yahoo.com 

RURAL

COALA PRIMARĂ NR. 1Ș
POIANA
PRIMAR

Localitatea Poiana, nr. 75, comuna
Tăuteu, cod po tal 417584, e-mail:ș

scoala_tauteu@yahoo.com 

RURAL

COALA GIMNAZIALĂ  NR. 3Ș
CHIRIBIȘ

PRIMAR/GIMNAZIAL
Localitatea Chiribi , nr. 66,ș

comuna Tăuteu, cod poştal 417582,
e-mail: scoala_tauteu@yahoo.com 

RURAL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR. 2
BOGEI

PRIMAR/GIMNAZIAL
Localitatea Bogei, nr. 241, comuna
Tăuteu, cod postal 417581 tel/fax

mailto:scoala_tauteu@yahoo.com
mailto:scoala_tauteu@yahoo.com
mailto:scoala_tauteu@yahoo.com
mailto:scoala_tauteu@yahoo.com
mailto:scoala_tauteu@yahoo.com
mailto:scoala_tauteu@yahoo.com


2. BIHOR

0259/354.873,
e-mail: cosmin_santa@yahoo.com

RURAL

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL NR. 4

BOGEI
PRE COLARȘ

Localitatea Bogei, nr. 241, comuna
Tăuteu, cod postal 417581 tel/fax

0259/354.873,
e-mail: cosmin_santa@yahoo.com    

RURAL

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL NR. 4 BOGEI

PREŞCOLAR
Localitatea Bogei, nr. 241, comuna

Tăuteu, cod poştal 417581,
tel/fax 0259-354.873

e-mail: cosmin_santa@yahoo.com     

RURAL

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL NR. 5

CIUTELEC
PRE COLARȘ

Localitatea Ciutelec, nr. 135, comuna
Tăuteu, cod postal 417583

e-mail: cosmin_santa@yahoo.com     

RURAL

COALA GIMNAZIALĂ NR. 4Ș
CIUTELEC

PRIMAR/GIMNAZIAL
Localitatea Ciutelec, nr. 135, comuna

Tăuteu, cod postal 417583
e-mail: cosmin_santa@yahoo.com

Compartiment Juridic
Jr. Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, ț

mailto:cosmin_santa@yahoo.com
mailto:cosmin_santa@yahoo.com
mailto:cosmin_santa@yahoo.com
mailto:cosmin_santa@yahoo.com
mailto:cosmin_santa@yahoo.com


familie, juridică i disciplinăș
Nr. 281 din 30.01.2019

RAPORT DE AVIZARE
LA 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, pentru anul şcolar
2019-2020

             Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplinăț ș ,     
              Vâzând  Expunerea de motive nr. 2473/15.11.2018 a Primarului comunei Tăuteu iș
Raportul  de  specialitate  nr.  2523/21.11.2018  întocmit  de  Compartimentul  Juridic  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu şi cuprinzând propunerea de aprobare a
organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul
comunei Tăuteu, pentru anul şcolar 2019-2020,
      
             Comisia de specialitate, cu  ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____
”abţineri”, 

avizează favorabil

proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, pentru anul şcolar 2019-2020
şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de
31 ianuarie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                    Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, ț



familie, juridică i disciplinăș
Nr. 281/1 din 30.01.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 30.01.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Tăuteu, pentru anul şcolar
2019-2020. 
             
            PROBLEME:
             Membrii  Comisiei  de specialitate pentru învă ământ,  sănătate,  familie,  juridică iț ș

disciplină 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.      

         
                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                    Solyom Iudit                                                                      Bradacs Zsolt

                   

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU



H O T Ă R Â R E A    NR. 9
Din 31 ianuarie 2019

Privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu, pe anul 2018ț

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Analizând Expunerea de motive nr. 6/03.01.2019 a primarului comunei Tăuteu, din care rezultă

necesitatea  aprobării  contului  de  execu ie  al  bugetului  local  al  comunei  Tăuteu  pe  anul  20188  şiț
Raportul de specialiate cu nr. 7/03.01.2019 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,
           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 anul 2018, întocmitț
pe baza balanţei  de verificare, a bilanţului contabil  şi a contului de execuţie a bugetului local la 31
decembrie 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
           Solyom Iudit                                                          Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 6 din 03.01.2019

http://www.comunatauteu.ro/


PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu, pe anul 2018ț

Analizând Expunerea de motive nr. 6/03.01.2019 a primarului comunei Tăuteu, din care rezultă
necesitatea aprobării contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe anul 2018 şi Raportulț
de specialiate cu nr. 7/03.01.2019 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, 
           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 anul 2018, întocmitț
pe baza balanţei  de verificare, a bilanţului contabil  şi a contului de execuţie a bugetului local la 31
decembrie 2018, prezentat conform anexelor, care fac parte integrantă din prezentul proiect de 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 ___ 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR

http://www.comunatauteu.ro/


Nr. 6 din 03.01.2019

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

 comunei Tăuteu, pe 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 anului 2018, respectiv la 31 decembrie 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 anul 2018ț , în şedinţa ordinară din data
de 31 ianuarie 2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 7 din 03.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului localț

 al comunei Tăuteu, pe 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 anului 2018 în legătură cu încasările şi plăţile efectuate la 31
decembrie 2018, în structura în care a fost aprobat bugetul. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, 

PROPUN PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU

            Aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu pe anul 2018,ț  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. 282 din 30.01.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local ț

al comunei Tăuteu, pe anul 2018

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

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

            Vâzând Expunerea de motive nr. 6/03.01.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de

specialitate nr. 7/03.01.2019 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 anul 2018,ț

             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 Tăuteu,ț

pe anul 2018 şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din

data de 31 ianuarie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                   Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU



Nr. 282/1 din 30.01.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 30.01.2019

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

comunei Tăuteu, pe 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. 10
Din 31 ianuarie 2019

Privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 i a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anulț ș
2019 al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. 

             Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
 Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr.  8/03.01.2019  i  Raportul  de  specialitate  nr.ș

9/03.01.2019  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  la  Proiectul  de  hotărâre  privind
aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 i a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C.ț ș
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. (S.C. SPIC TĂUTEU S.A.), 
           Văzând 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,
            Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C.
SPIC TĂUTEU S.A.,   
            Ţinând cont de prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul 36 pct. 2 lit. a, art. 45 şi al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă execu ia bugetară pe anul 2018 aț  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES
COMUNAL TĂUTEU S.A, care constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. SERVICIUL PUBLIC
DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
            Art. 3 De asemenea, nu se acordă dividende pe anul 2018 acţionarilor S.C. SERVICIUL
PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
 - Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor

             -  Primarul comunei Tăuteu
 - S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

             - Site: www.comunatauteu.ro 
             - la dosar

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

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 8 din 03.01.2019

http://www.comunatauteu.ro/


PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 i a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anulț ș

2019 al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. 

                Având în vedere Expunerea de motive nr. 8/03.01.2019 i Raportul de specialitate nr.ș
9/03.01.2019  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  la  Proiectul  de  hotărâre  privind
aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 i  a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C.ț ș
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. (S.C. SPIC TĂUTEU S.A.), 
             Văzând 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,
            Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C.
SPIC TĂUTEU S.A.,   
            Ţinând cont de prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
             În temeiul 36 pct. 2 lit. a, art. 45 şi al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, 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 execu ia bugetară pe anul 2018 a S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERESț
COMUNAL TĂUTEU S.A., care constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. SERVICIUL PUBLIC
DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A., care constituie anexă la prezenta hotărâre.
            Art. 3 De asemenea, nu se acordă dividende pe anul 2018 acţionarilor S.C. SERVICIUL
PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

            - Site: www.comunatauteu.ro 
            - la dosar

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

Iniţiator,
PRIMAR

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

http://www.comunatauteu.ro/


Nr. 8 din 03.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE 
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 i a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anulț ș
2019 al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. 

            
             Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C.
SPIC TĂUTEU S.A.,   
            Ţinând cont de prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,  

În  temeiul  art.  45  alin.  6  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUN
CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

1. Aprobarea  execu iei  bugetare  pe  anul  2018  a  S.C.  SERVICIUL PUBLIC  DE  INTERESț
COMUNAL TĂUTEU S.A.

2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A., care constituie anexă la prezenta hotărâre.

3. Neacordarea de dividende acţionarilor S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL
TĂUTEU S.A.

      

            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 cu privire la
cele menţionate mai sus, în şedinţa ordinară din 31 ianuarie 2019. 

Ini iator,ț
PRIMAR

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 9 din 03.01.2019



RAPORT DE SPECIALITATE
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 i a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anulț ș
2019 al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. 

 

Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic
acţionar al S.C. SPIC TĂUTEU S.A.,   

Ţinând cont de prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 
           În conformitate cu prevederile legale mai sus amintite, propun spre
analiză  şi  în  vederea  dezbaterii  în  ședinața  ordinară  a  Consiliului  Local  al
comunei Tăuteu din data de 31 ianuarie 2019,  proiectul de hotărâre privind
aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 i a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 alț ș
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. 

Compartiment Finaciar Contabil
Curtean Florina – Șef Serviciu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 



amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 283 din 30.01.2019

RAPORT DE AVIZARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 i a bugetuluiț ș

de venituri i cheltuieli pe anul 2019 al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNALș
TĂUTEU S.A. 

                
            Comisia de specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr.  8/03.01.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 9/03.01.2019 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 execu iei bugetare pe anul 2018 i a bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2019 al  S.C.ț ș ș
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.,

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

avizează favorabil

proiectul de hotărâre privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 i a bugetului de venituriț ș
i cheltuieli pe anul 2019 al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.ș

şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31
ianuarie 2019.

                   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. 283/1 din 30.01.2019

PROCES-VERBAL
 al

 Comisiei de specialitate
încheiat astăzi 30.01.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018 i a bugetului deț ș
venituri  i  cheltuieli  pe  anul  2019  al   S.C.  SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNALș
TĂUTEU S.A.

             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. 11
Din 31 ianuarie 2019

Privind aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe anul 2018
ale secretarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor 

            Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
            Analizând Expunerea de motive nr. 10/22.01.2019 a Primarului Comunei Tăuteu i Raportul deș
specialitate  nr.  11/22.01.2019  cu  privire  la  aprobarea  propunerii  de  evaluare  a  performanţelor
profesionale individuale pe anul 2018 ale secretarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor,
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru învă ământ, sănătate,ț
familie, juridică i disciplină din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu,ș
            Având în vedere prevederile art. 623 alin. 1 pct. e i alin. 4, coroborate cu cele ale art. 62ș 8, art. 629

i ale art. 62ș 10 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicată, cu modificărileț
şi completările ulterioare,
            În temeiul prevederilor  art. 45 coroborate cu prevederile 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 acordarea calificativului ”foarte bine” cu nota finală 5,00, doamnei Silaghi
Adela Maria, având funcţia publică de conducere de secretar al comunei Tăuteu, judeţul Bihor, conform
Raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe anul 2018, prevăzut în anexa ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Secretarul 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
       Solyom Iudit            Silaghi Adela Maria

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 10 din 22.01.2019

http://www.comunatauteu.ro/


PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe anul 2018

ale secretarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor

             
            Analizând Expunerea de motive nr. 10/22.01.2019 a Primarului Comunei Tăuteu i Raportul deș
specialitate  nr.  11/22.01.2019  cu  privire  la  aprobarea  propunerii  de  evaluare  a  performanţelor
profesionale individuale pe anul 2018 ale secretarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor,
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru învă ământ, sănătate,ț
familie, juridică i disciplină din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu,ș
           Având în vedere prevederile art. 623 alin. 1 pct. e i alin. 4, coroborate cu cele ale art. 62ș 8, art. 629

i ale art. 62ș 10 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicată, cu modificărileț
şi completările ulterioare,
            În temeiul prevederilor  art. 45 coroborate cu prevederile 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 acordarea calificativului ”____________” cu nota finală ____, doamnei Silaghi
Adela Maria, având funcţia publică de conducere de secretar al comunei Tăuteu, judeţul Bihor, conform
Raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe anul 2018, prevăzut în anexa ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
           Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Primarul Comunei Tăuteu
- Secretarul 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 10 din 22.01.2019

http://www.comunatauteu.ro/


EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale

individuale pe anul 2018 ale secretarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor 
 

              În baza prevederilor art. 623  alin. 1 lit. e i alin. 3 din Legea nr. 188/1999  privind Statutulș
func ionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  şi în luând în considerareț
că: 
             ”Propunerea consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, prevăzută la alin. (3),  se
transmite primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean cel târziu până la data de 15 ianuarie
a anului în care se realizează evaluarea, sub sancţiunea neluării ei în seamă la realizarea evaluării.”
            Potrivit legii,  în cazul secretarilor, evaluatorul este Primarul Comunei, pe baza propunerii
Consiliului Local.

Evaluarea  performanţelor  profesionale  individuale  ale  secretarului  Comunei  Tăuteu  se
realizează pentru activitatea desfăşurată în anul 2018.
            În acest scop, primarul va realiza şi va întocmi Raportul de evaluare al secretarului Comunei
Tăuteu.
    
            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
31 ianuarie 2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 11 din 22.01.2019



RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe anul 2018 ale

secretarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor 
     
            Potrivit prevederilor art. 13 alin. 1 pct. c din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilorț
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, secretarul unitaţii administrativ-teritoriale
este funcţionar public de conducere. 
           Având în vedere  prevederile art. 626 alin. 1 din Legea 188/1999 privind Statutul func ionarilorț
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
         ”Evaluarea anuală a performanţelor  profesionale  individuale  ale  funcţionarilor  publici  se
realizează pentru un an calendaristic,  în perioada cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor
perioadei evaluate, pentru toţi funcţionarii publici care au desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni
în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.”
           În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i se acordă unul
dintre următoarele calificative: “foarte bine”, ”bine”, ”satisfăcător “, “nesatisfăcător”.
           Calificativele obţinute la evaluarea profesională sunt avute în vedere la:
           a. Promovarea într-o funcţie publică superioară;
           b. Eliberarea din funcţia publică.
           În  cadrul   procesului  de  evaluare  a   performanţelor    profesionale   ale  func ionarilor  publiciț
se stabilesc cerinţele de formare profesională a func ionarilor publici.ț

             Potrivit prevederilor art. 62^2  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici,ț
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
            ”(1)  Evaluarea  performanţelor  profesionale  individuale  ale  funcţionarilor  publici  are
următoarele componente:
a) evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.
              (2)  Evaluarea  performanţelor  profesionale  individuale  ale  funcţionarului  public  se
consemnează  în  raportul  de  evaluare  întocmit  de  către  persoana  care  coordonează  activitatea
respectivului  funcţionar public şi  se contrasemnează de către conducătorul autorităţii  sau jnstituţiei
publice  sau,  după  caz,  de  către  persoana  care  coordonează  activitatea  evaluatorului  în  condiţiile
prezentei  legi.  În  realizarea  activităţilor  specifice,  evaluatorul  şi  contrasemnatarul  au  obligaţia
asigurării  respectării  întocmai a normei  generale de conduită profesională privind obiectivitatea  în
evaluare, precum şi a respectării regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese.
    (articol introdus prin art. I pct. 6 din Legea nr. 24/2019, în vigoare de la 17 ianuarie 2019)”          

           În temeiul prevederilor art. 62^3 alin. 1 lit. e din Legea nr. 188/1999, are calitatea de evaluator
”primarul,  respectiv  preşedintele  consiliului  judeţean,  pentru  secretarul  unităţii  administrativ  -
teritoriale/subdiviziunii administrativ - teritoriale a municipiilor, pe baza propunerii consiliului local,
respectiv a consiliului judeţean”.      
           De asemenea, potrivit prevederilor art. 62^3 alin. 3-4 din Legea nr. 188/1999:
           (3) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale, la întocmirea raportului de evaluare în
condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), pentru funcţionarii publici numiţi prin hotărâre a consiliului
local,  respectiv  a  consiliului  judeţean,  precum  şi  pentru  secretarul  unităţii  administrativ  -



teritoriale/subdiviziunii  administrativ  -  teritoriale  a  municipiilor,  se  ia  în  considerare  propunerea
consiliului local, respectiv a consiliului judeţean.
            (4) Propunerea consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, prevăzută la alin. (3), se
transmite primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean cel târziu până la data de 15 ianuarie
a anului în care se realizează evaluarea, sub sancţiunea neluării ei în seamă la realizarea evaluării.    
            inând cont de prevederile art. 62^Ț 4  alin. 2 din Legea nr. 188/1999, Raportul de evaluare al
secretarului unită ii administrativ-teritoariale, ne se contrasemnează.ț

            Luând în considerare prevederile legale enunţate,             

            În considerarea propunerii făcute de către Consiliul Local al comunei Tăuteu, a Raportul de
evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale  pe  anul  2018  ale  secretarului  comunei  Tăuteu,
propunerile  notelor  pentru  îndeplinirea  obiectivelor,  precum  şi  pentru  îndeplinirea  criteriilor  de
performanţă profesională, individuale ale secretarului comunei Tăuteu,
             În temeiul art. 62^1  – 62^13  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici,ț
republicată, cu modificările şi completările – sec iune ce cuprinde Evaluarea performanţelor profesionaleț
individuale ale funcţionarilor publici,

Propunem:
Consiliul Local al Comunei Tăuteu, următoarele:

1.  Evaluarea  performanţelor  profesionale  individuale  pe anul  2018 ale  secretarului  comunei  Tăuteu,
conform Raportului de evaluare prezentat în anexă.
2. Întocmirea de către Primarul comunei Tăuteu întocmirea a Raportului de evaluare a performanţelor
profesionale  individuale  pe  anul  2018  ale  secretarului  comunei  Tăuteu,  conform  calificativului  de
evaluare propus. 

SECRETAR,
Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA                                                                                                          Anexa nr. 1 la
JUDEŢUL BIHOR                                                                  H.C.L. nr. 11/31 ianuarie 2019
PRIMĂRIA COMUNEI TĂUTEU

RAPORT DE EVALUARE



a perfomanţelor profesionale individuale
 

Numele şi prenumele: SILAGHI ADELA MARIA
Funcţia publică: SECRETARUL COMUNEI
Data ultimei promovări:  ------
Numele şi prenumele evaluatorului: VINCZE NANDOR- TEFANȘ
Funcţia: Primar
Perioada evaluată: de la 01.01.2018 – 31.12.2018
Programe de formare la care funcţionarul public evaluat a participat în perioada evaluată: 

- Nu a aparticipat. 

Nr.

crt.

Obiective

în perioada evaluate

%

din

timp

Indicatori de performanţă Realizat

%

Notare

1

Pregătirea lucrărilor şedinţelor consiliului

local precum şi alte atribuţii prevăzute de 

Legea 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare

40

Pregătirea materialelor pentru 

şedinţele consiliului local, 

respectarea termenelor de întocmire

a actelor administrative şi de 

comunicare a acestora,  neanularea 

în instanţă a actelor administrative .

100 5

2

Îndeplinirea  atribuţiilor  de  stare  civila,

autoritate  tutelară,  asistenţă  socială,

gestionarea Registrului Electoral

10

Întocmirea  actelor  de  stare  civila,

eliberarea  certificatelor  de  stare

civila,  efectuarea  menţiunilor  pe

marginea  actelor  de  stare  civila,

operarea în Registrul electoral,

100 5

3
Îndeplinirea  atributiilor  privind aplicarea

legilor fondului funciar
20

Întocmirea referatelor şi a 

documentaţiei aferente pentru 

validare/invalidare terenuri, 

corectare/modificare/anulare titluri 

de proprietate

100 5

4

Coordonarea şi îndrumarea

aparatului de specialitate al

primarului, consiliere

10

Asistenţă juridică, întocmire

adrese, referate, asumarea

responsabilităţii, informare

asupra cadrului legal,

oportunitatea şi efectele

actului administrativ

100 5

5
Îndeplinirea  atribuţiilor  privind

gestionarea resurselor umane
10

Utilizarea aplicaţiei revisal, 

întocmire documentaţii, fişe 

evaluare, păstrare şi gestionare 

dosare de personal

100 5



6

Îndeplinirea  altor  atribuţii  prevăzute  de

fişa postului (atribuţiilor privind alegerile

locale  şi  generale,   coordonarea,

verificare  şi  ţinerea  la  zi  a  registrului

agricol, atributii privind resursele umane,

gestionarea corespondenţei, etc.)

10

Gestionarea activităţii de 

completare a registrelor agricole, 

pregătirea alegerilor, gestionarea 

activităţii de secretariat la nivelul 

aparatului de specialitate al 

primarului

100 5

Nr.

crt.

Obiective revizuite

în perioada evaluate

% din

timp

Indicatori

de

performanţă

Realizat

%

Notare

1 - - - - -

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor: 5.00

Nr.

Crt.

Criteriile de performanta

utilizate in evaluare

Note Comentarii

1 Capacitatea de a organiza 5 -

2 Capacitatea de a conduce 5 -

3 Capacitatea de coordonare 5 -

4 Capacitatea de control 5 -

5 Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate 5 -

6 Competenta decizională 5 -

7 Capacitatea de a delega 5 -

8 Abilităţi în gestionarea resurselor umane 5 -

9 Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului 5 -

10 Abilităţi de mediere şi negociere 5 -

11 Obiectivitate în apreciere 5 -

Nota pentru îndeplinirea criterilor de performantă: 5.00

Nota finală a evaluarii: 5.00

(Nota finală pt. îndeplinirea obiectivelor + Nota pt. îndeplinirea criteriilor de performan ă / 2)ț

Calificativul final al evaluării: Foarte bine

Rezultate deosebite: 

- organizarea şi desfăşurarea şedintelor Consiliului local;

- gestionarea activitatii de secretariat la nivelul aparatului de specialitate al primarului;

Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată: 



Alte observaţii:-----------------------

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se face evaluarea:
 

Nr.

crt.

Obiective % din timp Indicatori 

de

 performanţă

Termen de

realizare

1

Pregătirea lucrărilor şedinţelor 

consiliului local precum şi alte 

atribuţii prevăzute de Legea 

215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare

20

Pregătirea materialelor pentru 

şedinţele consiliului local, 

respectarea termenelor de 

întocmire a actelor administrative 

şi de copmunicare a acestora,  

neanularea în instanţă a actelor 

administrative 

permanent

2

Asigurarea legalităţii dispoziţiilor 

emise de primar şi a hotărârilor 

adoptate de Consiliul local, precum şi

alte atribuţii prevăzute de Legea 

215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare

20

Respectarea termenelor de 

întocmire a actelor administrative,

neanularea în instanţă a actelor 

administrative, comunicarea în 

termen a actelor administrative

permanent

3

Îndeplinirea  atribuţiilor  de  stare

civila,  autoritate  tutelară,  asistenţă

socială,  gestionarea  Registrului

Electoral

20

Întocmirea actelor de stare civila,

eliberarea  certificatelor  de  stare

civila,  efectuarea  menţiunilor  pe

marginea  actelor  de  stare  civila,

operarea în Registrul electoral,

permanent

4
Îndeplinirea  atributiilor  privind

aplicarea legilor fondului funciar
10

Întocmirea referatelor şi a 

documentaţiei aferente pentru 

validare/invalidare terenuri, 

corectare/modificare/anulare 

titluri de proprietate

permanent

5

Coordonarea şi îndrumarea

aparatului de specialitate al

primarului, consiliere

10

Asistenţă juridică, întocmire

adrese, referate, asumarea

responsabilităţii, informare

asupra cadrului legal,

oportunitatea şi efectele

actului administrativ

permanent

6
Îndeplinirea  atribuţiilor  privind

gestionarea resurselor umane
10

Utilizarea aplicaţiei revisal, 

întocmire documentaţii, fişe 

evaluare, păstrare şi gestinare 

dosare de personal

permanent

7 Îndeplinirea  altor  atribuţii  prevăzute

de  fişa  postului  (atribuţiilor  privind

10 Gestionarea activităţii de 

completare a registrelor agricole, 

permanent



alegerile  locale  şi  generale,

coordonarea, verificare şi ţinerea la zi

a registrului agricol, atributii privind

resursele  umane,   gestionarea

corespondenţei, etc.)

pregătirea alegerilor, gestionarea 

activităţii de secretariat la nivelul 

aparatului de specialitate al 

primarului

Programe de instruire recomandate a fi urmate în următoarea perioadă pentru care 

se va face evaluarea:

- Programe de perfectionare organizate de ANFP potrivit activităţii secretarului comunei.

- Program de perfec ionare în managementul situa iilor de urgen ăț ț ț

Comentariile funcţionarului public evaluat:_______________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

            Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat: SILAGHI ADELA MARIA

            Funcţia: SECRETAR U.A.T. COMUNA TĂUTEU

Semnătura funcţionarului public evaluat: ______________

Data: ____________

Numele şi prenumele evaluatorului:  VINCZE NANDOR- TEFANȘ

Funcţia: PRIMAR

Semnătura evaluatorului: __________________

Data: ____________

Observatiile sau comentariile persoanei care contrasemneaza:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, ț



familie, juridică i disciplinăș
Nr. 284 din 30.01.2019

RAPORT DE AVIZARE
la

Proiectul de hotărâre privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe
anul 2018 ale secretarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor 

      

             Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplinăț ș ,     
              Vâzând Expunerea de motive nr. 10/22.01.2019 a Primarului comunei Tăuteu iș  Raportul de
specialitate nr. 11/22.01.2019 întocmit de secretarul comunei Tăuteu, cuprinzând propunerea de evaluare
a performanţelor profesionale individuale pe anul 2018 ale secretarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor 
     
             Comisia de specialitate, cu  ___ voturi ”pentru”, ___ voturi ”împotrivă” şi ___ ”abţineri”, 

avizează favorabil

proiectul de hotărâre privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe
anul 2018 ale  secretarului  Comunei Tăuteu, judeţul  Bihor  şi  îl  propune spre dezbatere  în  şedinţa
ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31 ianuarie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                    Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, ț
familie, juridică i disciplinăș



Nr. 284/1 din 30.01.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 30.01.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale
individuale pe anul 2018 ale secretarului Comunei Tăuteu, judeţul Bihor,
     
            PROBLEME:
             Membrii Comisiei de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplinăț ș  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.      

         
                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                    Solyom Iudit                                                                      Bradacs Zsolt

                   

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 12
Din 31 ianuarie 2019



Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2019,
 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în vedere Expunerea de motive nr. 12/03.01.2019 a primarului comunei Tăuteu i Raportulș

de specialiate cu nr. 13/03.01.2019 al Compartimentului Asistenţă Socială, din care rezultă necesitatea
aprobării Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2019, de către persoanele
apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare,
             Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru muncă i protec ieș ț
socială,  protec ie copii,  tineret i sport, activită i  social-culturale, culte din cadrul Consiliului Local alț ș ț
Comunei Tăuteu,
            Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 28 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/28.01.2011,
              În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2, 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 Planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2019 de
către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  conform  anexei la prezenta hotărâre,  parte
integrantă a acesteia.

Art.  2. Persoanele  apte  de  muncă  din  familiile  beneficiare  de  ajutor  social  au  obligaţia  de  a
efectua acţiunile  şi  lucrările  de interes  public  în  funcţie  de numărul  de ore calculate  proporţional  cu
cuantumul ajutorului social.

Art.  3. Orele  de  muncă  se  calculează  proporţional  cu  cuantumul  ajutorului  social  de  care
beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă, iar norma de muncă pe zi este
de 8 ore.

Art.  4. Compartimentul  Asistenţă  Socială  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului
comunei Tăuteu va duce la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
            Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartimentul Asistenţă Socială
- 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

             Solyom Iudit                                                          Silaghi Adela Maria
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

Anexă la H.C.L. nr. 12 din 31.01.2019

http://www.comunatauteu.ro/


PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU ANUL 2019,

ÎN VEDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL

I. Principalele acţiuni şi lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2019, de către persoanele apte
de muncă – beneficiare ai ajutorului social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt:

1. Întreţinere şi cosire manuală, plantarea de arbuşti ornamentali şi flori în parcurile şi locurile de
joaca din localităţile Tăuteu, Ciutelec, Bogei, Chiribiş şi Poiana.

2. Tăiat şi transportat spini de pe marginea drumului naţional DN19E, a drumului judeţean DJ191A,
a drumului comunal DC122, inclusiv străzile din localităţile comunei Tauteu şi întreţinere prin
cosire manuală a vegetaţiei pe tot parcursul anului 2019.

3. Văruit şi curăţat pomi de pe marginea drumurilor.
4. Curăţare şi întreţinere drumuri de acces către cimitirele din fiecare localitate a comunei Tăuteu.
5. Decolmatare poduri care se află pe drumurile de exploatare.
6. Curăţarea şi întreţinerea fostelor gropi de depozitare a deşeurilor din satele Bogei şi Chiribiş.
7. Decolmatat poduri şi podeţe care traversează DN19E şi DJ191A, precum şi a canalelor colectoare

din localităţile comunei Tăuteu.
8. Colectare de pet-uri de pe albia râului Bistra, în amonte şi aval de podurile din localităţile Tăuteu,

Ciutelec, Bogei, Chiribis şi Poiana.
9. Tăiat, transportat şi stivuit lemne în magaziile unităţilor şcolare – gradiniţe şi şcoli – din toate

localităţile comunei Tăuteu.
10. Întreţinere săptămânală a platoului din faţa primăriei, a staţiilor de autobus, precum şi a curţilor

caselor de cultură, primăriei şi dispensar.
11. Igienizarea prin colectarea pet-urilor şi a deşeurilor menajere de pe toate străzile din localităţile

comunei Tauteu, activitate desfăşurată lunar.
12. Efectuarea curăţeniei şi întreţinerea Centrului Multifuncţional din localitatea Bogei.

II. Instituţiile în cadrul cărora urmează a fi efectuate orele de muncă în folosul comunităţii, în funcţie de
solicitări, sunt următoarele:

 Primăria Comunei Tăuteu
 Casele de Cultură din localităţile Tăuteu, Ciutelec şi Chiribiş
 Centrul Social Multifuncţional din localitatea Bogei
 Dispensar uman şi farmacie – localitatea Tăuteu
 Şcolile şi grădiniţele de pe raza comunei Tăuteu

III. Acţiunile şi lucrările de interes local vor fi desfăşurate săpămânal, în funcţie de planul de acţiuni sau
lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă.

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
              CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR

        Solyom Iudit                                               Silaghi Adela Maria
 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 12 din 03.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE



Privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2019 de
către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere Expunerea de motive nr. 12/03.01.2019 a primarului comunei Tăuteu i Raportulș
de specialiate cu nr. 13/03.01.2019 al Serviciului Public de Asistenţă Socială, din care rezultă necesitatea
aprobării planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2019, de către persoanele
apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare,
           Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru muncă i protec ie socială,ș ț
protec ie copii, tineret i sport, activită i social-culturale, culte din cadrul Consiliului Local al Comuneiț ș ț
Tăuteu,
           Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 28 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/28.01.2011,
             În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2, 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 Planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2019 de
către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  conform  anexei la prezenta hotărâre,  parte
integrantă a acesteia.

Art. 2 Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au obligaţia de a efectua
acţiunile şi lucrările de interes public în funcţie de numărul de ore calculate proporţional cu cuantumul
ajutorului social.

Art.  3 Orele  de  muncă  se  calculează  proporţional  cu  cuantumul  ajutorului  social  de  care
beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă, iar norma de muncă pe zi este
de 8 ore.

Art. 4 Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Tăuteu va duce la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
            Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Serviciul Public de Asistenţă Socială
- Site: www.comunatauteu.ro  

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

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

Anexă la Proiectul de Hotărâre
Privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2019,

 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

http://www.comunatauteu.ro/


PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU ANUL 2018

ÎN VEDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL

I. Principalele acţiuni şi lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2019, de către persoanele apte
de muncă – beneficiare ai ajutorului social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt:

13. Întreţinere şi cosire manuală, plantarea de arbuşti ornamentali şi flori în parcurile şi locurile de
joaca din localităţile Tăuteu, Ciutelec, Bogei, Chiribiş şi Poiana.

14. Tăiat şi transportat spini de pe marginea drumului naţional DN19E, a drumului judeţean DJ191A,
a drumului comunal DC122, inclusiv străzile din localităţile comunei Tauteu şi întreţinere prin
cosire manuală a vegetaţiei pe tot parcursul anului 2019.

15. Văruit şi curăţat pomi de pe marginea drumurilor.
16. Curăţare şi întreţinere drumuri de acces către cimitirele din fiecare localitate a comunei Tăuteu.
17. Decolmatare poduri care se află pe drumurile de exploatare.
18. Curăţarea şi întreţinerea fostelor gropi de depozitare a deşeurilor din satele Bogei şi Chiribiş.
19. Decolmatat poduri şi podeţe care traversează DN19E şi DJ191A, precum şi a canalelor colectoare

din localităţile comunei Tăuteu.
20. Colectare de pet-uri de pe albia râului Bistra, în amonte şi aval de podurile din localităţile Tăuteu,

Ciutelec, Bogei, Chiribis şi Poiana.
21. Tăiat, transportat şi stivuit lemne în magaziile unităţilor şcolare – gradiniţe şi şcoli – din toate

localităţile comunei Tăuteu.
22. Întreţinere săptămânală a platoului din faţa primăriei, a staţiilor de autobus, precum şi a curţilor

caselor de cultură, primăriei şi dispensar.
23. Igienizarea prin colectarea pet-urilor şi a deşeurilor menajere de pe toate străzile din localităţile

comunei Tauteu, activitate desfăşurată lunar.
24. Efectuarea curăţeniei şi întreţinerea Centrului Multifuncţional din localitatea Bogei.

II. Instituţiile în cadrul cărora urmează a fi efectuate orele de muncă în folosul comunităţii, în funcţie de
solicitări, sunt următoarele:

 Primăria Comunei Tăuteu
 Casele de Cultură din localităţile Tăuteu, Ciutelec şi Chiribiş
 Centrul Social Multifuncţional din localitatea Bogei
 Dispensar uman şi farmacie – localitatea Tăuteu
 Şcolile şi grădiniţele de pe raza comunei Tăuteu

III. Acţiunile şi lucrările de interes local vor fi desfăşurate săpămânal/local, în funcţie de planul de acţiuni
sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă.

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR



Nr. 12 din 03.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi

efectuate în anul 2019, de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

           Având în vedere prevederile art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 28 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/28.01.2011,
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45 alin. 1  şi ale art. 115
alin.  1  lit.  b  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,
            Având în vedere cele de mai sus, precum i necesitatea aprobării Planului de acţiuni şi lucrări deș
interes local ce vor fi efectuate în anul 2019 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor
social,  potrivit  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, propun  Compartimentului Asistenţă Socială întocmirea Raportului de specialitate.
             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 ordinară din data de 31
ianuarie 2019.
              

Ini iator,ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Nr. 13 din 03.01.2019



RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2019,

 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

            Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 28 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/28.01.2011,
din conţinutul cărora rezultă necesitatea aprobării  planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi
efectuate în anul 2018 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
              În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2, 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,

PROPUN PRIMAULUI COMUNEI TĂUTEU

aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2019 de către persoanele
apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, conform anexei la prezentul raport de specialitate. 

Consilier asistent social
Farcaş Ioana Crina

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ



Anexă la Raportul de specialitate nr. 13 din 03.01.2019

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU ANUL 2019,

ÎN VEDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL

I. Principalele acţiuni şi lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2019, de către persoanele apte
de muncă – beneficiare ai ajutorului social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt:

25. Întreţinere şi cosire manuală, plantarea de arbuşti ornamentali şi flori în parcurile şi locurile de
joaca din localităţile Tăuteu, Ciutelec, Bogei, Chiribiş şi Poiana.

26. Tăiat şi transportat spini de pe marginea drumului naţional DN19E, a drumului judeţean DJ191A,
a drumului comunal DC122, inclusiv străzile din localităţile comunei Tauteu şi întreţinere prin
cosire manuală a vegetaţiei pe tot parcursul anului 2019.

27. Văruit şi curăţat pomi de pe marginea drumurilor.
28. Curăţare şi întreţinere drumuri de acces către cimitirele din fiecare localitate a comunei Tăuteu.
29. Decolmatare poduri care se află pe drumurile de exploatare.
30. Curăţarea şi întreţinerea fostelor gropi de depozitare a deşeurilor din satele Bogei şi Chiribiş.
31. Decolmatat poduri şi podeţe care traversează DN19E şi DJ191A, precum şi a canalelor colectoare

din localităţile comunei Tăuteu.
32. Colectare de pet-uri de pe albia râului Bistra, în amonte şi aval de podurile din localităţile Tăuteu,

Ciutelec, Bogei, Chiribis şi Poiana.
33. Tăiat, transportat şi stivuit lemne în magaziile unităţilor şcolare – gradiniţe şi şcoli – din toate

localităţile comunei Tăuteu.
34. Întreţinere săptămânală a platoului din faţa primăriei, a staţiilor de autobus, precum şi a curţilor

caselor de cultură, primăriei şi dispensar.
35. Igienizarea prin colectarea pet-urilor şi a deşeurilor menajere de pe toate străzile din localităţile

comunei Tauteu, activitate desfăşurată lunar.
36. Efectuarea curăţeniei şi întreţinerea Centrului Multifuncţional din localitatea Bogei.

II. Instituţiile în cadrul cărora urmează a fi efectuate orele de muncă în folosul comunităţii, în funcţie de
solicitări, sunt următoarele:

 Primăria Comunei Tăuteu
 Casele de Cultură din localităţile Tăuteu, Ciutelec şi Chiribiş
 Centrul Social Multifuncţional din localitatea Bogei
 Dispensar uman şi farmacie – localitatea Tăuteu
 Şcolile şi grădiniţele de pe raza comunei Tăuteu

III. Acţiunile şi lucrările de interes local vor fi desfăşurate săpămânal, în funcţie de planul de acţiuni sau
lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă.

Consilier asistent social
Farcaş Ioana Crina

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii, ș ț ț
tineret i sport, activită i social-culturale, culte ș ț



Nr. 285 din 30.01.2019

RAPORT DE AVIZARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes ce vor fi

efectuate în anul 2019, de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

          Comisia de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport, activită iș ț ț ș ț
social-culturale, culte,  
            Vâzând Expunerea de motive nr. 12/03.01.2019 a primarului comunei Tăuteu i Raportul deș
specialitate  nr. 13/03.01.2019 întocmit  de  Compartimentul  Asistenţă  Socială  din  cadrul  aparatului  de
specialitate  al  primarului,  cuprinzând  propunerea  privind   aprobarea  Planului  de  acţiuni  şi  lucrări  de
interes ce vor fi efectuate în anul 2019, de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social,
potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare   

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL

proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes ce vor fi efectuate
în anul 2019 de către persoanele  apte de muncă beneficiare de ajutor social,  potrivit  Legii  nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi îl propune spre
dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31 ianuarie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                Hegeto Alexandru                                                           Scurt Cozmin-Mihai

                   

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 285/1 din 30.01.2019



PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 30.01.2019

             Ordinea de zi: 

             4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes ce vor fi

efectuate în anul 2019, de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit Legii

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

             PROBLEME:

             Membrii Comisiei de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii,  tineret iș ț ț ș

sport, activită i social-culturale, culte, au dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi şi, fiindț

supus la vot, a fost aprobat cu  ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.

              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

         
                   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. 13
Din 31 ianuarie 2019

Privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală
(GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2019, în vederea aplicării
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome

pentru perioada 2015 – 2020  

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în vedere Expunerea de motive nr. 14/03.01.2019 a primarului comunei Tăuteu, din care

rezultă necesitatea aprobării constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală
(GIL) şi  a  Planului  Local  de Acţiune  la  nivelul  comunei  Tăuteu pe anul  2019, în vederea aplicării
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru
perioada  2015 – 2020, i  ș Raportul  de specialiate  cu  nr. 15/03.01.2019 elaborat  de Compartimentul
Asisten ă Socială, ț
           Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ieș ț ț
copii, tineret i sport, activită i social-culturale, culte din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu,ș ț
            Ţinând cont de prevederile Hotărârii  Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada
2015 – 2020,
           În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 6, lit. a, pct. 2, 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 componenţa Grupului de lucru local (GLL), constituit în temeiul Hotărârii
Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, după cum urmează:

- Brindea Cornel                               - Viceprimarul comunei Tăuteu
- Colompar Stela                               - Expert local pentru romi
- Colompar Samuel Afin                  - Educator limba romani – Şcoala Gimanzială nr. 2 Bogei
- Dr. Drimbău Olimpia                     - Medic de familie – Dispensar uman Tăuteu
- Colompar Adrian Mihai                 - preşedinte Partida Romilor – Filiala Marghita 
- Pui Gavril                                       - consilier local

             Art. 2 Grupul de lucru local (GLL) îndeplineşte atribuţiile prevăzute  la pct.V din Cap.ll,
Subcapitolul 2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.
            Art. 3 Se constituie la nivelul comunei Tăuteu Grupul de iniţiativă locală (GIL), în componenţa
prevăzută la anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Planul Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2019, în vederea
aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
pentru perioada 2015 – 2020, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  5 Cu ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarul
comunei Tăuteu şi expertul local pentru romi.
            Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:



- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartimentul Asistenţă Socială
- Persoanelor nominalizate la art. 1 i art. 3ș
- Site: www.comunatauteu.ro 

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

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
     CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR

Solyom Iudit                                                         Silaghi Adela Maria
 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 13 din 31.01.2019

GRUPUL DE INIŢATIVĂ LOCALĂ (GIL)
DIN COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR

http://www.comunatauteu.ro/


                 Se constituie la nivelul comunei Tăuteu, judeţul Bihor, Grupul de iniţiativă locală (GIL)
pentru implementarea Strategiei Guvernului  României  de incluziune a  cetăţenilor  români  aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, în următoarea componenţă:

Nr. 

crt.

Funcţia Nume şi prenume Reprezentant

1. Preşedinte Colompar Adrian Mihai Reprezentant romi
2. Membru Balog Mădălin Dumitru Reprezentant romi
3. Membru Farcaş Liliana Reprezentant romi
4. Membru Varga Costel Reprezentant romi
5. Membru Colompar Mihai Reprezentant romi

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ            
     CONSILIER LOCAL                                                      SECRETAR

 Solyom Iudit                                                Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 14/03.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă

locală (GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2019, în vederea



aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020  

Având în vedere Expunerea de motive nr. 14/03.01.2019 a primarului comunei Tăuteu, din care
rezultă necesitatea aprobării constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală
(GIL) şi  a  Planului  Local  de Acţiune  la  nivelul  comunei  Tăuteu pe anul  2019, în vederea aplicării
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru
perioada  2015 – 2020, i  ș Raportul  de specialiate  cu  nr. 15/03.01.2019 elaborat  de Compartimentul
Asisten ă Socială,ț
           Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ieș ț ț
copii, tineret i sport, activită i social-culturale, culte din cadrul Consiliului Local al Comunei Tăuteu,ș ț
            Ţinând cont de prevederile Hotărârii  Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada
2015 – 2020,
          În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 6, lit. a, pct. 2, 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 componenţa Grupului de lucru local (GLL), constituit în temeiul Hotărârii
Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, după cum urmează:

- Brindea Cornel                               - Viceprimarul comunei Tăuteu
- Colompar Stela                               - Expert local pentru romi
- Colompar Samuel Afin                  - Educator limba romani – Şcoala Gimanzială nr. 2 Bogei
- Dr. Drimbău Olimpia                     - Medic de familie – Dispensar uman Tăuteu
- Ciarnău Florin                                - ajutor şef post poliţie Tăuteu 
- Pui Gavril                                       - consilier local

             Art. 2 Grupul de lucru local (GLL) îndeplineşte atribuţiile prevăzute  la pct.V din Cap.ll,
Subcapitolul 2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.
            Art. 3 Se constituie la nivelul comunei Tăuteu Grupul de iniţiativă locală (GIL), în componenţa
prevăzută la anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 4 Se aprobă Planul Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2019, în vederea
aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
pentru perioada 2015 – 2020, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  5  Cu ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  primarul
comunei Tăuteu şi expertul local pentru romi.
            Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Compartimentul Asistenţă Socială
- Persoanelor nominalizate la art. 1 i art. 3ș



- 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

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală (GIL) şi a

Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2019, în vederea aplicării Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru

perioada 2015 – 2020  

GRUPUL DE INIŢAITIVĂ LOCALĂ (GIL)
DIN COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR

http://www.comunatauteu.ro/


                 Se constituie la nivelul comunei Tăuteu, judeţul Bihor, Grupul de iniţiativă locală (GIL)
pentru implementarea Strategiei Guvernului  României  de incluziune a  cetăţenilor  români  aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, în următoarea componenţă:

Nr. 
crt.

Funcţia Nume şi prenume Reprezentant

1. Preşedinte Colompar Adrian Mihai Reprezentant romi
2. Membru Balog Mădălin Dumitru Reprezentant romi
3. Membru Farcaş Liliana Reprezentant romi
4. Membru Varga Costel Reprezentant romi
5. Membru Colompar Mihai Reprezentant romi

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 14 din 03.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală

(GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2019, în vederea aplicării
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome

pentru perioada 2015 – 2020  



            Instituţiile  guvernamentale,  prin  politicile  lor  sectoriale  şi  societatea  civilă  joacă  un rol
determinant  în  procesul  de  dezvoltare  social  a  cetăţenilor  români  aparţinând  minorităţii  rome  şi  pot
influenţa prin planificarea intervenţiilor lor, schimbarea social în general, şi în special să contribuie la
îmbunătăţirea situaţiei romilor.
            Prin  Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 a fost  aprobată Strategia Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, care prevede o
serie de măsuri ce trebuie îndeplinite, atât de autorităţile publice de la nivel central, cât şi de cele de la
nivel local.
             La nivelul ministerelor vor fi înfiinţate, sau, după caz, reactivate Comisiile Ministeriale pentru
Romi (CMR), în cadrul Instituţiilor Prefectului se organizează birourile judeţene pentru romi, iar prin
hotărâre a consiliului local se va înfiinţa Grupul de lucru local (GLL) la nivelul comunei. Grupul de lucru
local  (GLL)  este  format  din:  expertul  local  pentru  romi,  reprezentanţi  ai  instituţiilor  publice  locale,
membrii ai Consiliului Local (inclusiv consilieri aleşi ai minorităţii rome, dacă este cazul), membri ai
organizaţiilor neguvernamentale (inclusiv cele ale romilor) şi un delegat al comunităţii locale a romilor
din Grupul de iniţiativă locală (GIL).

Analizând Raportul de specialiate întocmit de expertul local pentru romi în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Tăuteu, din care rezultă necesitatea aprobării constituirii Grupului de
lucru local (GLL),  a Grupului de iniţiativă locală (GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul
comunei Tăuteu pe anul 2019, în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020,
            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2, 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,
             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 ordinară din data de 31
ianuarie 2019.

PRIMAR,
Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Nr. 15 din 03.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală

(GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2019, în vederea aplicării
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome

pentru perioada 2015 – 2020  



            În vederea creşterii participării persoanelor de etnie romă la viaţa societăţii, sub toate formele de
manifestare ale acesteia  – economică,  civică şi politică,  culturală,  participare la educaţie – precum şi
penru reducerea factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială, se impune analizarea
şi aprobarea Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2019, în vederea implementării
H.G. nr. 18/2015 privind  Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.  
            De asemenea, tot în sprijinul implementării în bune condiţii a Strategiei se impune şi constituirea:

- Grupului de lucru local (GLL)
- Grupului de iniţiativă locală (GIL)

            Planul local de acţiune urmăreşte implicarea autorităţii publice locale a romilor şi a societăţii
civile  în  activităţi  care  vizează  creşterea  incluziunii  socio-economice,  având  la  bază  următaorele
obiective:

1. Creşterea nivelului de incluziune educaţională a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome,
inclusiv a celor din comunităţile tradiţionale rome, la un nivel similar cu cel al restului populaţiei,
inclusiv prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon şcolar şi analfabetism,
prin măsuri afirmative şi asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al romilor la o educaţie de
calitate.

2. Asigurarea accesului tuturor copiilor de etnie romă la o educaţie de calitate.
3. Creşeterea nivelului de ocupare a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome şi combaterea

decalajelor  de  participare  pe  piaţa  muncii  comparativ  cu  populaţia  majoritară,  inclusiv  prin
acordarea de sprijin persoanelor cu şanse reduse de acces pe piaţa muncii, prin implementarea de
măsuri proactive de ocupare, cum ar fi: consiliere, mediere şi formare profesională.

4. Îmbunătăţirea stării  de sănătate a cetăţenilor  români aparţinând minorităţii  rome prin creşterea
accesului la servicii de sănătate preventive şi curative.

5. Îmbunătăţirea coniţiilor de locuit  în comunităţile locale defavorizate rome din punct de vedere
economico-social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi mică infrastructură.

6. Păstrarea,  afirmarea  şi  dezvoltarea  identitărţii  culturale  (limbă,  obiceiuri,  patrimoniu  etc.)  a
romilor, în concordanţă cu respectarea drepturilor omului şi a legislaţiei în vigoare.

7. Îmunătăţirea  situaţiei  sociale  a  categoriilor  defavorizate  rome  în  domeniile:  dezvoltare
comunitară, protecţia copilului, justiţie şi ordine publică.

8. Dezvoltarea  unei  abordări  integrate  a  domeniilor  prioritare  şi  corelarea  tuturor  măsurilor
cuprinse în Strategie, în vederea sprijinirii cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, pe tot
parcursul vieţii, cu măsuri directe specifice problemelor fiecărei etape de viaţă.

           Faţă de cele menţionate mai sus şi în conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. 2, lit.b, alin. 6, lit.
a, pct. 2, 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, şi ale pct. 11 alin.2 din Anexa la H.G. nr. 18/2015
privind  Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
pentru perioada 2015 – 2020, 

PROPUNEM: 

Aprobarea constituirii:

1. Grupului de lucru local (GLL) în următoarea componenţă: 
o Brindea Cornel                               - Viceprimarul comunei Tăuteu
o Colompar Stela                               - Expert local pentru romi
o Colompar Samuel Afin                  - Educator limba romani – Şcoala Gimanzială nr. 2 Bogei
o Dr. Drimbău Olimpia                     - Medic de familie – Dispensar uman Tăuteu



o Colompar Adrian Mihai                 - preşedinte Partida Romilor – Filiala Marghita 
o Pui Gavril                                       - consilier local

2. a  Grupului  de  iniţiativă  locală  (GIL),  conform  Anexei  nr.  nr.  1  la  prezentul  raport  de
specialitate;

3.  şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2019, în vederea aplicării
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii
rome pentru perioada 2015 – 2020, conform Anexei nr. 2 la prezentul raport de specialitate. 

Expert local pentru romi
COLOMPAR STELA

Anexa nr. 1 la Raportul de specialitate nr. 15/03.01.2019 privind 
aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de iniţiativă locală (GIL) şi a

Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2019, în vederea aplicării Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru

perioada 2015 – 2020  

GRUPUL DE INIŢAITIVĂ LOCALĂ (GIL)
DIN COMUNA TĂUTEU, JUDEŢUL BIHOR



                 Se constituie la nivelul comunei Tăuteu, judeţul Bihor, Grupul de iniţiativă locală (GIL)
pentru implementarea Strategiei Guvernului  României  de incluziune a  cetăţenilor  români  aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, în următoarea componenţă:

Nr.
 crt.

Funcţia Nume şi prenume Reprezentant

1. Preşedinte Colompar Adrian Mihai Reprezentant romi
2. Membru Balog Mădălin Dumitru Reprezentant romi
3. Membru Farcaş Liliana Reprezentant romi
4. Membru Varga Costel Reprezentant romi
5. Membru Colompar Mihai Reprezentant romi

Expert local pentru romi
Colompar Stela

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, tineret şi sport, activită i social-cuturale, culte     ț
Nr. 286/30.01.2019

RAPORT DE AVIZARE
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a

Grupului de iniţiativă locală (GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe



anul 2019, în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020  

          Comisia de specialitate pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, activită iț
social-cuturale, culte,     

            Vâzând Expunerea de motive nr. 123/15.01.2019 a primarului comunei Tăuteu iș  Raportul de
specialitate nr. 124/15.01.2019 întocmit de expertul local pentru romi din cadrul aparatului de specialitate
al  primarului,  cuprinzând  propunerea  privind   aprobarea constituirii  Grupului  de lucru local  (GLL),  a
Grupului de iniţiativă locală (GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2019,
în  vederea  aplicării  Strategiei  Guvernului  României  de  incluziune  a  cetăţenilor  români  aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020

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

avizează favorabil

proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a Grupului de
iniţiativă locală (GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul 2019, în
vederea aplicării  Strategiei  Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii  rome pentru  perioada  2015  –  2020  şi  îl  propune  spre  dezbatere  în  şedinţa  ordinară  a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31 ianuarie 2019.

                   PREŞEDINTE                                                                                  SECRETAR
                Hegeto Alexandru                                                                         Scurt Cozmin-Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 286/1/30.01.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 30.01.2019



             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local (GLL), a
Grupului de iniţaitivă locală (GIL) şi a Planului Local de Acţiune la nivelul comunei Tăuteu pe anul
2019,  în  vederea  aplicării  Strategiei  Guvernului  României  de  incluziune  a  cetăţenilor  români
aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.

             PROBLEME:
             Membrii Comisiei de specialitate pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi
sport, juridică şi disciplină, 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.      

         

                   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. 14
Din 31 ianuarie 2019

Privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a acordului i ș
autoriza iei de func ionare a operatorilor economici care desfa oară activită i ț ț ș ț

comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie i altele, pe teritoriul ș
administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihorț



Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 14/03.01.2019 a primarului comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 122/15.01.2019 cu privire la propunerea de aprobare a procedurii de emitere
a acordului i autoriza iei de func ionare a operatorilor economici care desfa oară activită i comerciale,ș ț ț ș ț
alimentaţie publică, prestări servicii, producţie i altele, pe teritoriul administrativ al comunei Tăuteu,ș
jude ul Bihorț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,                   
            Respectând prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselorț
i serviciilor de pia ă,ș ț  aprobată prin Legea nr. 650/2001, ale Hotărârii de Guvern nr. 333/2003 pentru

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000,
            În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6, lit. a pct. 19, ale 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 Regulamentul privind procedura de emitere a acordului i autoriza iei deș ț
func ionare a operatorilor economici care desfa oară activită i comerciale, alimentaţie publică,ț ș ț
prestări servicii, producţie i altele, pe teritoriul administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihorș ț ,
conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere având acela iș
obiect de reglementare.
            Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează Primarul comunei Tăuteuț
i Compartimentul Financiar Contabil, cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.ș

            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
           Solyom Iudit                                Silaghi Adela Maria

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 14 din 03.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a acordului i autoriza iei ș ț

de func ionare a operatorilor economici care desfa oară activită i comerciale, ț ș ț
alimentaţie publică, prestări servicii, producţie i altele, pe teritoriul ș

administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihorț

http://www.comunatauteu.ro/


 
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 14/03.01.2019 a primarului comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 122/15.01.2019 cu privire la propunerea de aprobare a procedurii de emitere
a acordului i autoriza iei de func ionare a operatorilor economici care desfa oară activită i comerciale,ș ț ț ș ț
alimentaţie publică, prestări servicii, producţie i altele, pe teritoriul administrativ al comunei Tăuteu,ș
jude ul Bihorț
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,                   
            Respectând prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselorț
i serviciilor de pia ă,ș ț  aprobată prin Legea nr. 650/2001, ale Hotărârii de Guvern nr. 333/2003 pentru

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000,
            În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6, lit. a pct. 19, ale 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 Regulamentul privind procedura de emitere a acordului i autoriza iei deș ț
func ionare a operatorilor economici care desfa oară activită i comerciale, alimentaţie publică,ț ș ț
prestări servicii, producţie i altele, pe teritoriul administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihorș ț ,
conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere având acela iș
obiect de reglementare.
            Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează Primarul comunei Tăuteuț
i Compartimentul Financiar Contabil, cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.ș

            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
JUDEŢUL BIHOR
COMUN TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 14 din 03.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a
acordului i autoriza iei de func ionare a operatorilor economici care desfa oară activită iș ț ț ș ț

comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie i altele, pe teritoriul ș
administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihorț

http://www.comunatauteu.ro/


              În conformitate cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializareaț

produselor  i  serviciilor  de  pia ă,  aprobată  prin  Legea  nr.  650/2001,  ale  Hotărârii  de  Guvern  nr.ș ț

333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000,             

            Pe aceste considerente, solicit Compartimentului Financiar Contabil întocmirea Raportului de

specialitate  cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  privind  procedura  de  emitere  a  acordului  iș

autoriza iei de func ionare a operatorilor economici care desfa oară activită i comerciale, alimentaţieț ț ș ț

publică,  prestări  servicii,  producţie  i  altele,  pe  teritoriul  administrativ  al  comunei  Tăuteu,  jude ulș ț

Bihor, urmând ca proiectul  de hotărâre să fie supus spre aprobare în edin a ordinară a Consiliuluiș ț

Local al comunei Tăuteu care va avea loc în data de 31 ianuarie 2019.

            Fa ă de toate cele men ionate mai sus, propun a dezbate i aproba proiectul de hotărâre în formaț ț ș

prezentată.

               

Îni iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 122 din 15.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a
acordului i autoriza iei de func ionare a operatorilor economici care desfa oară activită iș ț ț ș ț

comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie i altele, pe teritoriul ș
administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihorț



           Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Tăuteu aferentă proiectului de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a acordului i autoriza iei deș ț
func ionare a operatorilor economici care desfa oară activită i comerciale, alimentaţie publică, prestăriț ș ț
servicii, producţie i altele, pe teritoriul administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihorș ț
           În temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000,  se au în vedere realizarea următoarelor obiective:

a. stimularea dezvoltării activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
b. încurajarea liberei iniţiative, asigurarea concurenţei loiale şi a liberei circulaţii a produselor şi

serviciilor de piaţă;
c. informarea corectă  şi protejarea intereselor  consumatorilor, precum şi posibilitatea asigurării

produselor şi serviciilor de piaţă în zonele de vecinătate ale acestora;
d. modernizarea şi dezvoltarea formelor de distribuţie;
e. promovarea diverselor tipuri de reţele de distribuţie şi forme de vânzare;
f. stimularea  dezvoltării  întreprinderilor  mici  şi  mijlocii  cu  activitate  de  comercializare  a

produselor şi serviciilor de piaţă;
g. susţinerea  şi  ocrotirea  activităţii  comerciale  şi  de  prestări  de  servicii  de  piaţă  în  zonele

defavorizate.          
            De asemenea, potrivit prevederilor art. 13 – 14 din Hotărârea de Guvern nr. 333/2003 pentru
aprobarea  Normelor  Metodologice  de  aplicare  a  O.G.  nr.  99/2000,  obligaţiile  şi  răspunderile
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale sunt următoarele:

a. ”sprijinirea creării unei reţele de distribuţie care să asigure servicii de calitate consumatorilor
şi care să răspundă necesităţilor de consum ale acestora şi marcarea acesteia în documentaţiile
de urbanism întocmite;

b. dezvoltarea armonioasă a reţelei şi tipurilor de distribuţie cu respectarea principiului liberei
concurenţe;

c. armonizarea principiilor urbanismului cu cele de mediu;
d. protejarea patrimoniului arhitectural, istoric şi de mediu prin menţinerea caracterului sitului;
e. dezvoltarea şi revigorarea reţelei  de distribuţie  în zonele montane,  rurale şi defavorizate  şi

susţinerea creării de servicii de piaţă în aceste zone;
f. stimularea  dezvoltării  întreprinderilor  mici  şi  mijlocii  cu  activitate  comercială  în  scopul

creşterii competitivităţii acestora şi gradului de ocupare a forţei de muncă;
g. asigurarea şi dezvoltarea unui sistem de baze de date privind reţeaua de distribuţie;
h. respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul urbanismului pentru structurile de vânzare şi de

prestări de servicii de piaţă (……).”
           Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Regulamentului privind
procedura de emitere a acordului i  autoriza iei  de func ionare a operatorilor economici careș ț ț
desfa oară  activită i  comerciale,  alimentaţie  publică,  prestări  servicii,  producţie  i  altele,  peș ț ș
teritoriul administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihorț , conform anexei la prezentul raport de
specialitate.

ef Serviciu Financiar ContabilȘ
CURTEAN FLORINA

A N U N Ț

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU SUPUNE ATENŢIEI PUBLICE,



               În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică, 

              Primarul comunei Tăuteu aduce la cunoştinţă faptul că a iniţiat  Proiectul de hotărâre

privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a acordului i autoriza iei deș ț

func ionare a operatorilor economici care desfa oară activită i comerciale, alimentaţie publică,ț ș ț

prestări  servicii,  producţie  i  altele,  pe  teritoriul  administrativ  al  comunei  Tăuteu,  jude ulș ț

Bihor.

              Invităm persoanele fizice şi juridice interesate să depună în scris propuneri, sugestii sau

opinii  cu privire  la  proiectul  de hotărâre  arătat  mai  sus,  al  cărui  conţinut  se  află  afişat  la  sediul

primăriei, precum şi la secretariat.

              Aceste  propuneri,  sugestii  sau  opinii  se  pot  transmite  la  adresa  de  e-mail

primariatauteu@yahoo.com    sau se pot depune, în scris, la secretarul comunei Tăuteu, până la data de

30.01.2019, ora 15,00.   

              Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile

şi  observaţiile  dumneavoastră  care vor purta  menţiunea:  ”Recomandare la proiectul  de hotărâre

privind  aprobarea Regulamentului  privind procedura de  emitere  a acordului  i  autoriza iei  deș ț

func ionare a operatorilor economici  care desfa oară activită i  comerciale,  alimentaţie  publică,ț ș ț

prestări servicii, producţie i altele, pe teritoriul administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihor”ș ț .

Data afişării: 03.01.2019

SECRETAR

Silaghi Adela Maria

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 287 din 30.01.2019

mailto:primariatauteu@yahoo.com


RAPORT DE AVIZARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea procedurii de emitere a acordului i autoriza iei de func ionare a operatorilorș ț ț
economici care desfa oar[ activită i comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie iș ț ș

altele, pe teritoriul administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihorț

4. Comisia  de  specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

5. Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină ț ș
6. Comisia de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport,ș ț ț ș

activită i social-culturale, culteț
                 Văzând Expunerea de motive nr. 14/03.01.2019 a primarului comunei Tăuteu, care  pledează
pentru  adoptarea  prezentei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  122/15.01.2019,  cuprinzând
propunerea  privind aprobarea  procedurii  de  emitere  a  acordului  i  autoriza iei  de  func ionare  aș ț ț
operatorilor  economici  care  desfa oara  activită i  comerciale,  alimentaţie  publică,  prestări  servicii,ș ț
producţie i altele, pe teritoriul administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ș ț
             Comisiile de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de  hotărâre privind aprobarea  procedurii  de  emitere  a  acordului  i  autoriza iei  deș ț
func ionare a operatorilor economici care desfa oara activită i comerciale, alimentaţie publică,ț ș ț
prestări servicii, producţie i altele, pe teritoriul administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihorș ț
şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31
ianuarie 2019.

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. 287/1 din 30.01.2019



PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 30.01.2019

             Ordinea de zi: 

             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea procedurii de emitere a acordului iș

autoriza iei  de  func ionare  a  operatorilor  economici  care  desfa oara  activită i  comerciale,ț ț ș ț

alimentaţie  publică,  prestări  servicii,  producţie  i  altele,  pe  teritoriul  administrativ  al  comuneiș

Tăuteu, jude ul Bihorț .

             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

ANEXĂ 
La H.C.L. nr. 14/31 ianuarie 2019

REGULAMENT

Privind procedura de emitere a acordului i autoriza iei de func ionare aș ț ț
operatorilor economici care desfa oară activită i comerciale, alimentaţie publică,ș ț

prestări servicii, producţie i altele, pe teritoriul administrativeș



al comunei Tăuteu, jude ul Bihorț

            CUPRINS: 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL II – AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE
A – Cerinţe  şi  criterii  ce  trebuiesc îndeplinite  în  vederea eliberării  avizului  program de

funcţionare referitor la desfăşurarea activităţilor comerciale în comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț
B  –  Procedura  de  eliberare  a  avizului  program  de  funcţionare  pentru  desfăşurarea

activităţilor comerciale în comuna Tăuteu, jude ul Bihorț

CAPITOLUL III – AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE PENTRU
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
A - Cerinţe şi criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare

pentru  desfăşurarea  activităţii  de  alimentaţie  publică  pentru  unităţile  tip  restaurant  5610
(corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în comuna Tăuteu,
jude ul Bihor.ț

B  -  Procedura  de  eliberare  a  avizului/autorizaţiei  de  funcţionare  pentru  desfăşurarea
activităţii  de  alimentaţie  publică  pentru  unităţile  tip  restaurant  5610  (corespondent  cod  CAEN
5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în comuna Tăuteu, jude ul Bihor.ț

CAPITOLUL IV – ANEXE

CAPITOLUL V – SANCŢIUNI

CAPITOLUL  I
DISPOZIŢII GENERALE

OBIECTUL I SFERA DE APLICAREȘ

Art. 1 Prezentul regulament reglementează activitatea operatorilor economici care desfa oarăș
activită i  comerciale,  alimentaţie  publică,  prestări  servicii,  producţie  i  altele,  pe  teritoriulț ș
administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț



Art.  2  Prevederile  prezentului  regulament  se  aplică  persoanelor  fizice  autorizate,
întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, societăţilor comerciale ce desfăşoară activităţi
de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă inclusiv  activitatea de alimentaţie publică.

Art. 3 Documentele care vor fi eliberate de Primăria comunei Tăuteu în vederea desfăşurării
activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, inclusiv activităţi de alimentaţie
publică sunt:

1. Aviz  program  de  funcţionare  -  pentru  operatorii  economici  ce  desfăşoară  activităţi
comerciale şi de prestări servicii care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent
cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) – Anexa nr.1.

2. Autorizaţie  de  funcţionare  pentru  desfăşurarea  activităţii  de  alimentaţie  publică  -
pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi de alimentaţie publică pentru unităţile de
tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN
5540) - Anexa nr. 2.

Art.  4  Operatorii  economici  ce desfăşoară activităţi  comerciale,  de prestări  servicii  şi  de
alimentaţie publică au obligaţia depunerii documentaţiilor în vederea obţinerii avizului program de
funcţionare,  respectiv  a  autorizaţiei  de  funcţionare  pentru  desfăşurarea  activităţii  de  alimentaţie
publică.

CAPITOLUL II
AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE

A – Cerinţe şi criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării avizului program de
funcţionare referitor la desfăşurarea activităţilor comerciale în comunei Tăuteu.

Art. 5  Operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii au
obligaţia  obţinerii  avizului  program de funcţionare eliberat  de către  Primăria  comunei  Tăuteu în
conformitate  cu  prevederile  art.  6,  art.  8  şi  art.  9  din  O.G.  nr.  99/2000  republicată,  privind
comercializarea produselor şi  serviciilor  de piaţă  şi  a  pct.  1 lit.  d,  pct.  6 din H.G. nr. 333/2003
privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a  O.G. nr. 99/2000, republicată, cât şi ale art.
26 alin. 3 din O.G. nr. 21/1992, republicată, privind protecţia consumatorului.

Art.  6  Prin  aviz  program de  funcţionare  se  înţelege  actul  administrativ  emis  de  către
Primăria  comunei  Tăuteu,  prin care  se  reglementează  desfăşurarea  activităţilor  comerciale  şi  de
prestări servicii care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630
(corespondent cod CAEN 5540).

Art. 7 Avizul program de funcţionare va fi solicitat de către operatorii economici (persoane
fizice  autorizate,  întreprinderi  individuale,  întreprinderi  familiale,  societăţi  comerciale)  care
desfăşoară activităţi economice prestate într-un spaţiu în care accesul publicului este liber.

Art.  8  (1)  Fiecare  operator  economic  îşi  stabileşte  orarul  de  funcţionare  cu  respectarea
prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind
normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică.

(2) Unităţile  care desfăşoară activităţi  privind comercializarea produselor şi serviciilor  de
piaţă pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii.

Art. 9 Cerinţele şi criteriile în baza cărora se vor elibera avizele program de funcţionare sunt
următoarele:

a. Respectarea  criteriilor  generale  privind  determinarea  zonelor  şi  locurilor  de  vânzare  din
localitate, a planului general de dezvoltare urbană referitor la funcţiunile admise.



b. Desfăşurarea unei activităţi civilizate care să respecte normele de convieţuire socială, ordine
şi linişte publică, conform prevederilor legale în vigoare.

c. Pentru spaţiile  situate  în  clădiri  colective,  schimbarea  destinaţiei  locuinţelor,  precum şi a
spaţiilor cu alta destinaţie situate în clădiri colective se poate face numai în baza hotărârii
Adunării  Generale  a  Asociaţiei  de  Proprietari  cu  acordul  proprietarilor  direct  afectaţi  cu
respectarea prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari.

d. Îndeplinirea  tuturor  condiţiilor  stabilite  de  lege  în  vederea  desfăşurării  unei  activităţi
corespunzătoare.

e. Activitatea privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă trebuie să se desfăşoare
în spaţii care să se armonizeze cu arhitectura zonală.

f. Operatorii economici vor asigura repararea, zugrăvirea şi întreţinerea faţadei clădirii în care
se desfăşoară activitatea, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul construcţiilor.

g. Respectarea  prevederilor  legale  în  materie  de  urbanism  cu  privire  la  construcţiile,
modificările construcţiilor sau amenajările care se fac în vederea desfăşurării activităţii.

h. Respectarea  hotărârilor  adoptate  de  consiliul  local  referitor  la  buna  gospodărire  şi
înfrumuseţarea comunei Tăuteu.

i. Îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activităţi
comerciale  cu  produse  din  sectorul  alimentar,  conform  prevederilor  O.G.  nr.  99/2000,
republicată.

j. Este interzisă comercializarea produselor ce ar putea avea impact asupra sănătăţii populaţiei.
k. Este  interzisă  comercializarea,  depozitarea,  fabricarea,  distribuţia,  deţinerea,  oferirea,

transmiterea, achiziţionarea, producerea, intermedierea şi utilizarea plantelor, stupefiantelor
şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope de orice fel, oricăror derivaţi,
compuşi  sau  amestecuri  conţinând  una  sau  mai  multe  plante  şi  substanţe  stupefiante,
halucinogene, euforice şi psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viaţa şi sănătatea
populaţiei,indiferent de procentul în care se regăseşte substanţa activă, de starea fizică în care
se  află,  de  modul  de  divizare  în  unităţi  de  administrare  disimulate,  falsificate  sau
contrafăcute, precum şi a celor care au altă destinaţie de utilizare decât cea pentru care sunt
etichetate spre a fi comercializate, conform prevederilor legale.

l. Operatorii  economici  care  realizează  activităţi  de  colectare  şi  valorificare  a  deşeurilor
industriale  reciclabile  îşi  pot  desfăşura  activitatea  doar  în  zonele  stabilite  prin  avizul  de
colectare deşeuri industriale reciclabile emis de Primăria comunei Tăuteu. În acest sens, vor
prezenta la data solicitării autorizării, avizul de colectare deşeuri industriale reciclabile emis
de Primăria comunei Tăuteu.

B – Procedura de eliberare  a  avizului  program de funcţionare pentru desfăşurarea
activităţilor comerciale în comuna Tăuteu

Art.  10  Pentru  eliberarea  avizului  program  de  funcţionare  solicitantul  vor  înainta
Compartimentului Urbanism din cadrul Primăriei comunei Tăuteu următoarele documente:

1. Cerere pentru eliberarea avizului program de funcţionare – formular tip – Anexa nr. 3.
În cazul în care orarul de funcţionare nu poate fi aprobat în forma propusă de solicitant i se

comunică acestuia, în scris, motivele care stau la baza acestui refuz. În acest caz, solicitantul va face
o nouă cerere în care va solicita aprobarea unui nou orar, conform cerinţelor prezentului regulament
şi motivaţiilor comunicate în scris.

2.  Acordurile  tuturor  vecinilor  limitrofi,  persoane fizice  (cu  care  se  învecinează  pe  plan
orizontal şi vertical) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată – formular tip sub
semnătură privată – Anexa nr. 4.
             Aceste acorduri vor fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 privind
ordinea şi liniştea publică, republicată, pentru unităţile care desfăşoară activitate înainte de ora 0800

sau peste ora 2200.



În  cazul  în  care  există  reclamaţii  întemeiate  pentru  unităţile  care  pot  crea  riscuri  pentru
sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, gaze toxice sau iritante,
Primăria comunei Tăuteu poate reduce unilateral orarul de funcţionare, sau, atunci când situaţia o
cere, poate anula sau suspenda avizul program de funcţionare, la propunerea organului constatator. 

Constatarea  temeiniciei  reclamaţiilor  se  face  de  către  instituţiile  abilitate,  şi  de  către
persoanele desemnate în acest sens din cadrul Primăriei comunei Tăuteu.

În situaţia în care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcţionare au fost remediate,
la cererea operatorului economic, se poate reveni la orarul iniţial de funcţionare.
            3. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului.

4.  Anexa  sau  certificatul  constatator  pentru  punctul  de  lucru  conform Legii  nr.  26/1990
privind Registrul Comerţului cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004
privind  simplificarea  formalităţilor  la  înregistrarea  în  registrul  comerţului  a  persoanelor  fizice
autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea
fiscală  a  acestora,  precum şi  la  autorizarea  funcţionării  persoanelor  juridice,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

5.  Act  constitutiv  al  societăţii  (statut,  contract  de  societate)  sau  certificat  de  înregistrare
menţiuni  şi  rezoluţia  emisă  de  Oficiul  Registrului  Comerţului  în  baza  prevederilor  O.U.G.
nr.44/2008,  privind  desfăşurarea  activităţilor  economice  de  către  persoane  fizice  autorizate,
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.

6. Dovada deţinerii legale a spaţiului.
7. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului - formular tip – Anexa nr. 5.
8. Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului.

Art. 11  Avizul program de funcţionare va fi eliberat la cererea operatorului economic,  în
termen de 30 zile de la solicitare, de către Primăria comunei Tăuteu.

Art. 12 Avizul program de funcţionare va fi înseriat şi numerotat, va prezenta elemente de
siguranţă specifice şi va fi format din două părţi, una care va rămâne în evidenţa Primăriei comunei
Tăuteu  şi  cealaltă  parte  care  va fi  eliberată,  cu  respectarea  prevederilor  prezentului  regulament,
operatorului economic, în baza documentaţiei depuse la primărie.

Art. 13 (1) Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an, după care
se percep majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare, iar taxa achitată în acest sens este de
50 lei/an.

 pentru agenţii economici nou înfiinţaţi, autorizaţiile menţionate anterior se solicită  de către
aceştia în termen de maximum 3 luni de la data începerii activităţii;

(2) Vizarea anuală se face în baza solicitării scrise a operatorului economic – formular tip –
Anexa nr. 7.

Art.  14  Taxa  pentru  avizul  programul  de  funcţionare  se  plăteşte  la  casieria  Primăriei
comunei Tăuteu sau prin ordin de plată în contul bugetului local, odată cu depunerea documentaţiei,
operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării avizului program
de funcţionare. O copie a documentului de plată se va anexa la documentaţie.

Art. 15 Taxa privind avizul program de funcţionare se va încasa pentru fiecare punct de lucru
al operatorilor economici.

Art. 16 Taxa privind avizul program de funcţionare precum şi taxa pentru vizarea anuală a
acestuia  sunt  prevǎzute în Hotǎrârea Consiliului  Local al  comunei  Tăuteu privind impozitele  şi
taxele locale aprobatǎ anual.



Art.  17  Responsabilitatea  încasării  taxei  menţionate  revine  Compartimentului  Financiar
Contabil din cadrul Primăriei comunei Tăuteu.

Art. 18 (1) Modificările la avizul program de funcţionare cu privire la datele de identificare
ale operatorului economic (denumire, adresă sediu social) vor fi operate în mod gratuit, la solicitarea
operatorului economic.
            (2) În situaţiile în care apar modificări referitoare la forma de organizare a operatorului
economic, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru şi orarul de funcţionare,
operatorul economic va solicita eliberarea unui nou aviz program de funcţionare.

Art. 19 Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, cu
respectarea obligatorie a acestuia.

Art. 20  (1) În cazul deteriorării  avizului program de funcţionare,  operatorul economic va
solicita eliberarea unui duplicat al avizului program de funcţionare.
            (2) În cazul pierderii avizului program de funcţionare, operatorul economic va declara
nulitatea  acestuia  într-un  cotidian  local,  urmând  a  solicita  eliberarea  unui  duplicat  al  avizului
program de funcţionare.

Art. 21 (1) Avizul programului de funcţionare poate fi anulat oricând, dacă nu se respectă:
 obiectul de activitate menţionat pe avizul program de funcţionare;
 orarul de funcţionare aprobat;
 normele de estetică, curăţenie şi igienă publică;
 normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică;
 cerinţele şi criteriile ce au stat la baza eliberării avizului program de funcţionare;
 la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;
 existenţa unor reclamaţii întemeiate, la constatarea persoanelor desemnate de către Primarul

comunei Tăuteu sau a altor instituţii abilitate.
 alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.

(2) Anularea avizului  program de funcţionare se face prin Dispoziţia  Primarului  comunei
Tăuteu, la propunerea organului constatator. 

CAPITOLUL III
AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE PENTRU DESFĂŞURAREA

ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

A.  Cerinţe  şi  criterii  ce  trebuiesc  îndeplinite  în  vederea  eliberării  autorizaţiei  de
funcţionare  pentru  desfăşurarea  activităţii  de  alimentaţie  publică  pentru  unităţile  tip
restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540)
în comuna Tăuteu.

Art. 22 Cerinţele şi criteriile în baza cărora se vor elibera autorizaţiile de funcţionare pentru
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, sunt următoarele:

a. Corelarea  desfăşurării  activităţii  comerciale  într-o  structură  de  vânzare  cu  conţinutul
certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire, cu respectarea regulamentului local
de urbanism.

b. Respectarea  prevederilor  legale  în  materie  de  urbanism  cu  privire  la  construcţiile,
modificările construcţiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru.

c. Desfăşurarea unei activităţi  economice civilizate,  cu respectarea condiţiilor  de protecţie  a
vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor precum şi a mediului.



d. Îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activităţi
comerciale  cu produse din sectorul  de alimentaţie  publică,  conform prevederilor  O.G. nr.
99/2000, republicată.

e. Respectarea legislaţiei privind ordinea şi liniştea publică.
f. Unităţile  de  alimentaţie  publică  îşi  vor  organiza  şi  desfăşura  activitatea  în  aşa  fel  încât

funcţionarea lor, accesul clienţilor  şi aprovizionarea,  să nu producă prejudicii  persoanelor
care locuiesc în zona amplasamentului unităţii.

g. Unitatea să nu fie reclamată cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv.
h. Unitatea  amplasată  în  zona  de  case  a  municipiului  să  prezinte  acordul  proprietarilor

imobilelor  cu  destinaţia  de  locuinţă,  cu  care  se  învecinează  în  dreapta,  stânga  şi  spatele
unităţii şi a celor situate de cealaltă parte a drumului/străzii corespondent/ă unităţii.

i. Unitatea amplasată  la parterul  blocurilor sau la subsolul/parterul  unor clădiri  colective să
prezinte acordul asociaţiei de proprietari şi acordul vecinilor cei mai apropiaţi pe orizontală şi
verticală.

j. Unitatea este obligată să asigure liniştea şi ordinea publică atât în interiorul localului cât şi pe
suprafaţa de teren aferentă localului prin personal specializat angajat sau prin contractarea
serviciilor  de  pază  şi  protecţie,  în  măsură  să  intervină  cu  operativitate  pentru  rezolvarea
situaţilor legate de persoanele care au frecventat localul, pentru unităţile care funcţionează
peste ora 2200.

k. În situaţia în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau firma de pază şi
protecţie  nu sunt  de natură a  soluţiona situaţiile  de tulburare repetată  a liniştii  şi  ordinii
publice, Primăria comunei Tăuteu îşi rezervă dreptul de a reduce orarul de funcţionare sau de
a retrage autorizaţia de funcţionare.

l. Unitatea este antifonată corespunzător astfel încât să nu se depăşească limita maximă admisă
a zgomotului, in exterior conform O.M.S. nr. 536/1997;

m. Pentru unităţile de alimentaţie publică cu un program de funcţionare peste orele 2200, este
necesar îndeplinirea următoarelor condiţii:

 unitatea să nu fie reclamată în mod întemeiat de către vecinii limitrofi datorită zgomotului
provocat de muzică;

 să nu existe reclamaţii cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv,
 provocat ca urmare a activităţii desfăşurate de respectivul agent economic.

B.  Procedura  de  eliberare  a  autorizaţiei  de  funcţionare  pentru  desfăşurarea  activităţii  de
alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip
bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în comuna Tăuteu

Art. 23  Pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
pentru unităţi tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod
CAEN  5540)  solicitantul  va  înainta  Compartimentului  Urbanism  din  cadrul  Primăriei  comunei
Tăuteu următoarele documente:

1. Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare – formular tip - Anexa nr. 6;
2.  Acordurile  tuturor  vecinilor  limitrofi,  persoane fizice  (cu  care  se  învecinează  pe  plan

orizontal şi vertical) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată – formular tip sub
semnătură privată – Anexa nr. 4;
             În cazul unor reclamaţii care se dovedesc a fi întemeiate, Primăria comunei Tăuteu poate
reduce unilateral  orarul de funcţionare  sau atunci  când situaţia  o cere poate  anula sau suspenda
autorizaţia de funcţionare, la propunerea organului constatator. 
             Constatarea temeiniciei reclamaţiilor se face de către instituţiile abilitate,  şi de către
persoanele desemnate în acest sens de către Primarul comunei Tăuteu.



             În situaţia în care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcţionare au fost remediate,
la cererea operatorului economic, se poate reveni la orarul iniţial de funcţionare.

3. Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul);
4. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
5.  Anexa  sau  certificatul  constatator  pentru  punctul  de  lucru  conform Legii  nr.  26/1990

privind  Registrul  Comerţului,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  respectiv  a  Legii  nr.
359/2004  privind  simplificarea  formalităţilor  la  înregistrarea  persoanelor  fizice  autorizate,
întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a
acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările
ulterioare;

6.  Act  constitutiv  al  societăţii  (statut,  contract  de  societate)  sau  certificat  de  înregistrare
menţiuni  şi  rezoluţia  emisă  de  Oficiul  Registrului  Comerţului  în  baza  prevederilor  O.U.G.  nr.
44/2008,  privind  desfăşurarea  activităţilor  economice  de  către  persoane  fizice  autorizate,
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
            7. Dovada deţinerii legale a spaţiului;

8. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului referitoare la tipul unităţii de alimentaţie
publică – formular  tip  –  Anexa nr. 9 sau Certificat  de clasificare  (pentru structurile  de primire
turistice  cu  funcţiuni  de  alimentaţie  publică  şi  unităţi  de  alimentaţie  publică)  eliberat  de
reprezentanţii Ministerului Turismului conform prevederilor legale în vigoare.

9. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului – formular tip – Anexa nr. 5.
10. Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului.

Art. 24 Autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică va fi
eliberată la cererea operatorului economic, în termen de 30 zile de la solicitare, de către Primăria
comunei Tăuteu.

Art. 25  Autorizaţia de funcţionare va fi înseriată şi numerotată,  va prezenta elemente de
siguranţă specifice şi va fi formată din două părţi, una care va rămâne în evidenţa Primăriei comunei
Tăuteu – Compartimentul Urbanism şi cealaltă parte care va fi eliberată, cu respectarea prevederilor
prezentului regulament, operatorului economic, în baza documentaţiei depuse la primărie.

Art. 26 Autorizaţia de funcţionare va cuprinde şi orarul de funcţionare.

Art. 27 (1) Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an, după care
se percep majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare. 

 pentru agenţii economici nou înfiinţaţi, autorizaţiile menţionate anterior se solicită  de către
aceştia în termen de maximum 3 luni de la data începerii activităţii;

            (2) Vizarea anuală se face în baza solicitării scrise a operatorului economic – formular tip –
Anexa nr. 8.

Art.  28  Taxa  pentru  autorizaţia  de  funcţionare  privind  desfăşurarea  activităţii  de
alimentaţie publică se plăteşte la casieria Primăriei comunei Tăuteu sau prin ordin de plată în contul
bugetului  local,  odată  cu  depunerea  documentaţiei,  operatorul  economic  neputându-se  considera
autorizat decât în momentul eliberării autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică. O copie a documentului de plată se va anexa la documentaţie.

Art. 29 Taxa privind autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică se va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilor economici.



Art. 30 Taxa privind autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică, cât şi taxa pentru vizarea anuală a acesteia este prevǎzutǎ în Hotǎrârea Consiliului Local al
comunei Tăuteu privind impozitele şi taxele locale aprobatǎ anual.

Art.  31  Responsabilitatea  încasării  taxei  menţionate  revine  Compartimentului  Financiar
Contabil din cadrul Primăriei comunei Tăuteu.

            Art. 32 (1) Modificările la autorizaţia de funcţionare referitoare la datele de identificare ale
operatorului  economic  autorizat  prin  autorizaţia  de  funcţionare  (denumire,  formă  de  organizare,
sediul social) precum şi cele referitoare la tipul de unitate cu păstrarea codului CAEN, vor fi operate
în mod gratuit, la solicitarea operatorului economic.

(2) În situaţia în care apar modificări referitoare la tipul de unitate (cu modificarea codului
CAEN), adresa punctului de lucru, suprafaţa unităţii şi orarul de funcţionare, operatorul economic va
solicita eliberarea unei noi autorizaţii de funcţionare.

Art. 33 (1) În cazul deteriorării autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie  publică,  operatorul  economic  va  solicita  eliberarea  unui  duplicat  al  autorizaţiei  de
funcţionare.

(2) În cazul pierderii autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică, operatorul economic va declara nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita
eliberarea unui duplicat al autorizaţiei de funcţionare. 

Art. 34 (1) Autorizaţia de funcţionare poate fi anulată oricând, dacă nu se respectă:
 obiectul de activitate menţionat pe avizul program de funcţionare;
 orarul de funcţionare aprobat;
 normele de estetică, curăţenie şi igienă publică;
 normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică;
 cerinţele şi criteriile ce au stat la baza eliberării avizului program de funcţionare;
 la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;
 existenţa unor reclamaţii întemeiate, la constatarea persoanelor desemnate de către Primarul

comunei Tăuteu sau a altor instituţii abilitate.
 alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.

(2) Anularea avizului  program de funcţionare se face prin Dispoziţia  Primarului  comunei
Tăuteu, la propunerea organului constatator. 

CAPITOLUL IV
ANEXE

Art. 35 Se aprobă utilizarea următoarelor formulare cuprinse în Capitolul V – Anexe.

         
 



Anexa nr. 1 - faţă

AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE

Nr. ……… din ………………
Eliberat de Primăria Comunei Tăuteu

1. Firma ______________________________________
2. Forma de organizare:  
          □ Societate comercială
          □ Societate Cooperativa Meşteşugărească
          □ Întreprindere familială
          □ Persoană fizică autorizată
          □ Întreprindere individuală
3. Sediul social: Judeţul  _________________________ 
Localitatea ____________________________________ 
str. __________________________________________ 
nr. _______bl. ________, sc. _______, ap. ______
4. Înmatriculată la Registrului Comerţului cu 
nr. ____________ din data _______________ cod unic 
deînregistrare __________________________
5. Unitatea ____________________________________ 
situată în comuna Tăuteu, localitatea 
____________________str. _____________________
_____________________________________________ 
nr. ______ bl. _____, sc. _____, ap. ______.
6. Activitate conform COD CAEN : _________________
______________________________________________
____________________________________________
7. Orar de functionare ___________________________
______________________________________________
____________________________________________
8. Menţiuni: ___________________________________
______________________________________________
____________________________________________

AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE

Nr. ……… din ………………
Eliberat de Primăria Comunei Tăuteu

1.Firma _______________________________________________________________
2. Forma de organizare: 
           □ Societate comercială        □ Societate Cooperativa Meşteşugărească
           □ Întreprindere familială       □ Persoană fizică autorizată 
           □ Întreprindere individuală
3. Sediul social: Judeţul ________________________ Localitatea 
_________________ str. _____________________________________________ nr. 
_______ bl. ________, sc. ________, ap. _______
4. Înmatriculată la Registrului Comerţului cu nr. ________________________ din 
data _________________ cod unic de înregistrare ____________________________
5. Unitatea _______________________ situată în comuna Tăuteu, 
localitatea __________________ str. ____________ nr. ______ bl. _____, sc. _____, 
ap. ______.
6. Activitate conform COD CAEN : 
__________________________________________
_____________________________________________________________________
_
7. Orar de functionare 
____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8.Menţiuni: 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__

PRIMAR



PRIMAR

Seria __________ Nr. __________________

Seria ___________ Nr. _________________

 Nu se admit ştersături, adăugiri
 Vizarea avizului program de funcţionare se va face anual până la 31.03.

Anexa nr. 1 – verso

VIZE ANUALE
Data Anul Semnătura

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ULTERIOARE

VIZE ANUALE
Data Anul Semnătura

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ULTERIOARE



Data
Punctul din avizul program de funcţionare 
care se modifică, se completează

Semnătura

PRIMAR

PRIMAR

Data
Punctul din avizul program 
de funcţionare care se 
modifică, se completează

Semnătura

PRIMAR

PRIMAR

Anexa nr. 2 – faţă 

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE
pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

Nr. ………… din ………………
Eliberată de Primăria Comunei Tăuteu

1.Firma ______________________________________
2.Forma de organizare:  
          □ Societate comercială
          □ Societate Cooperativa Meşteşugărească
          □ Întreprindere familială
          □ Persoană fizică autorizată
          □ Întreprindere individuală
3. Sediul social: Judeţul _________________________ 
Localitatea ____________________________________ 
str. _________________________________ nr. ______ 

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE
pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

Nr. ………… din ………………
Eliberată de Primăria Comunei Tăuteu

1.Firma _____________________________________________________________
2.Forma de organizare:  
          □ Societate comercială     □ Societate Cooperativa Meşteşugărească
          □ Întreprindere familială    □ Persoană fizică autorizată
          □ Întreprindere individuală
3. Sediul social: Judeţul _________________ Localitatea ____________________ str.
__________________________________ nr. _____ bl. ____, sc. ____, ap. ____
4. Înmatriculată la Registrului Comerţului cu nr. _____________________ din data 
________________ cod unic de înregistrare ________________________________
5. Unitatea __________________________________________________________ 



bl. _____, sc. _____, ap. _____
4. Înmatriculată la Registrului Comerţului cu nr. 
_____________________ din data ________________ 
cod unic de înregistrare __________________________
5. Unitatea ____________________________________ 
situată în comuna Tăuteu, localitatea 
_________________str. _______________ nr. _______ 
bl. _______, sc. _______;
în suprafaţă totală de ≤ 100 mp   □   ; > 100 mp   □  .
6. Activitate conform COD CAEN : _________________
_____________________________________________
7. Orar de functionare ___________________________
______________________________________________
____________________________________________
8. Menţiuni: ___________________________________
______________________________________________
____________________________________________

PRIMAR

Seria _________ Nr. _______________________

situată în comuna Tăuteu, localitatea _____________________ str. _____________
___________________________________ nr. _______ bl. _______, sc. _______;
în suprafaţă totală de ≤ 100 mp   □   ; > 100 mp   □  .
6. Activitate conform COD CAEN: ________________________________________
___________________________________________________________________
7. Orar de functionare _________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Menţiuni: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

PRIMAR

Seria _________ Nr. _______________________

 Nu se admit ştersături, adăugiri
 Vizarea avizului program de funcţionare se va face anual până la 31.03.

Anexa nr. 2 – verso

VIZE ANUALE
Data Anul Semnătura

PRIMAR

PRIMAR

VIZE ANUALE
Data Anul Semnătura

PRIMAR

PRIMAR



PRIMAR

PRIMAR

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ULTERIOARE

Data
Punctul din avizul program de funcţionare 
care se modifică, se completează

Semnătura

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ULTERIOARE

Data
Punctul din avizul program 
de funcţionare care se 
modifică, se completează

Semnătura

PRIMAR

PRIMAR



Anexa nr. 3

ROMÂNIA
JUDE UL  BIHORȚ
COMUNA TĂUTEU

DOMNULE PRIMAR,

            S.C./P.F.A./I.I./I.F. ____________________________, înmatriculata la Registrul Comertului 
cu nr. _______/_______/__________, cod unic de înregistrare _______________, avand sediul 
social in localitatea___________________, str ______________________________, nr. ______, bl.
______, sc. ______ , ap. _____, reprezentata prin ________________________________ în calitate 
de_____________________ telefon _________________________
             În conformitate cu prevederile H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Municipiul Aiud, solicit
eliberarea:
AVIZULUI PROGRAM DE FUNCŢIONARE
Pentru următoarele activităţi economice:
1. Tip Unitate __________________________________________________________
Cod CAEN ____________________________________________________________
Adresă Unitate : str. __________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,et.
_______, ap. _______
ORAR DE FUNCŢIONARE ________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Tip Unitate ___________________________________________________________
Cod CAEN _____________________________________________________________
Adresă Unitate : str. __________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,et.
_______, ap. _______
ORAR DE FUNCŢIONARE _______________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Tip Unitate ___________________________________________________________
Cod CAEN _____________________________________________________________
Adresă Unitate : str. ______________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,et. 
_______, ap. _______
ORAR DE FUNCŢIONARE ________________________________________________
______________________________________________________________________
Anexez prezentei documentaţia necesară.

Data _____________ Semnătura şi ştampila _______________



Anexa nr. 4 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU

A C O R D

               Subsemnatul________________________________________cu domiciliul în localitatea 
_______________, str. __________________________________________ 
nr._____,bl._____,sc._____, et. ___________,ap.____, posesor al actului de identitate serie ______ 
nr.___________, eliberat de ________________________, la data de ________________, în calitate
de vecin limitrof al unităţii ( se va menţiona tipul de unitate) 
______________________________________________ situată în localitatea _______________, 
str.__________________________________ nr.______, bl._____ , sc._____, et. _____, ap._____ 
SUNT DE ACORD cu practicarea activităţii de 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
după următorul orar de funcţionare : _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Drept pentru care semnez prezentul acord pentru unitatea mai sus menţionată, necesar obţinerii: 
  
 □   Autorizaţie de funcţionare
 □  Aviz program de funcţionare

DATA______________________
SEMNATURA_______________



Anexa nr. 5 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU

                                                                    DECLARAŢIE

                  Subsemnatul __________________________________ cu domiciliul în localitatea 
________________, judeţul ____________, strada ____________________________, nr. _______, 
bl. _______, sc ______, ap. ___ , legitimat cu BI/CI seria _____ nr. ____________ cod numeric 
personal _________________________ , în calitate de __________________ la S.C./P.F.A./Î.I./I.F. 
__________________________________ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. de 
înmatriculare ______/_______/_______, cu sediul social în _____________________, judeţul 
___________________________, str.___________________________________________, 
nr._________, având unitatea ___________________________________ situată în localitatea 
__________________, strada ____________________________, nr.______, bl._____, sc.______, 
et. _______, ap.._____, declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile legii referitoare la 
falsul în declaraţii, că pentru unitatea mai sus menţionată:

□  Sunt îndeplinite cerinţele şi criteriile în baza cărora se vor elibera avizele program de funcţionare 
prevăzute de art. 9 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a 
serviciilor de piaţă în comuna Tăuteu.
□ Sunt îndeplinite cerinţele şi criteriile în baza cărora se vor elibera autorizaţiile de funcţionare 
pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică prevăzute de art. 22 din Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în comuna Tăuteu.

Data: _________________

 
Semnătura şi ştampila

_________________



Anexa nr. 6 

ROMANIA
JUDETUL  BIHOR
COMUNA TĂUTEU

                                                             DOMNULE PRIMAR,

               S.C./P.F.A./I.I./I.F. ________________________________________ înmatriculată la 
Registrul Comer ului cu nr __________/_________/___________, cod unic de înregistrare ț
_______________, având sediul social în localitatea ____________str. ___________________, 
nr_____, bl_____, sc ______ , ap ______, reprezentată prin ____________________________ în 
calitate de_________________ telefon ___________________.
              În conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în comunei Tăuteu, solicit
eliberarea:  
AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE

 pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică:
1. Tip Unitate ___________________________________________________________
Cod CAEN _____________________________________________________________
Adresă Unitate : str. _____________________________, nr. _____, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. 
____
ORAR DE FUNCŢIONARE _______________________________________________
_____________________________________________________________________
SUPRAFAŢĂ TOTALĂ: ________________________ (m.p.)
2. Tip Unitate ___________________________________________________________
Cod CAEN _____________________________________________________________
Adresă Unitate : str. ____________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ___, ap. 
____
ORAR DE FUNCŢIONARE ________________________________________________
______________________________________________________________________
SUPRAFAŢĂ TOTALĂ: ________________________ (m.p.)
Anexez prezentei documentaţia necesară în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare pentru 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.

Data_____________________ 

Semnatura şi stampila 

________________________



Anexa nr. 7 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU

DOMNULE PRIMAR
S.C./P.F.A./I.I./I.F. ____________________________

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr________/_______/__________, cod unic de înregistrare 
________________, avand sediul social in localitatea _________________
str ____________________________________, nr______, bl______, sc _______ , ap _______, 
reprezentata prin ______________________ în calitate de_______________
tel_________________________
În conformitate cu prevederile H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Municipiul Aiud, 
solicit vizarea pe anul _________, pentru: Avizul program de funcţionare
nr. _____________/______/______/_________
nr. _____________/______/______/_________
nr. _____________/______/______/_________
Declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile legii referitoare la falsul în declaraţii că nu au 
survenit modificări cu privire la forma de organizare, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa 
punctului de lucru şi orarul de funcţionare.
Solicit modificarea avizului program de funcţionare cu privire la 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Data Semnătura şi ştampila
_____________



Anexa nr. 8 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU

DOMNULE PRIMAR
S.C./P.F.A./I.I./I.F. ____________________________

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr__________/_________/___________, cod unic de 
înregistrare ________________, avand sediul social in localitatea___________
str ____________________________________, nr______, bl______, sc _______ , ap _______, 
reprezentata prin ________________________________ în calitate de____________________ 
tel_________________________
În conformitate cu prevederile H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Municipiul Aiud,
solicit vizarea pe anul _________, pentru: Autorizaţia de funcţionare
nr. _______________/_______/_____/_________
nr. _______________/_______/_____/_________
nr. _______________/_______/_____/_________
Declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile legii referitoare la falsul în declaraţii că nu au 
survenit modificări cu privire la tipul de unitate (cu modificarea codului CAEN), adresa punctului de
lucru, suprafaţa unităţii şi orarul de funcţionare.
Solicit modificarea autorizaţiei de funcţionare cu privire la ________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________________________

Data Semnătura şi ştampila
_______________



Anexa nr. 9

                                                          DECLARAŢIE

Subsemnatul ______________________________ C.N.P. _________________ act de 
identitate____ seria____ nr.___________ în calitate de _______________________ la 
S.C./P.F.A./I.I./I.F. _________________________________________________ cu sediul social în 
localitatea_____________________, judeţul/sectorul ______________,
str. _________________________________, nr. ____, bl.____, sc.____, et.____, ap.____ cunoscând
prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că la adresa str. 
__________________________________, nr. ____, bl.___, et.____, ap.____, funcţionează unitatea 
de alimentaţie publică de tip _____________________________, denumire 
________________________, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1267/08.12.2010 privind 
eliberarea certificatului de clasificare a licenţelor şi brevetelor de turism şi a Ordinului 
nr.899/28.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de 
clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.

Data, Semnătura şi Ştampila
________________________



CAPITOLUL V
SANCŢIUNI

Art. 36 Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit
legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

a. desfăşurarea  activităţii  de  alimentaţie  publică  de  către  unităţile  tip  restaurant  5610
(corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) fără a deţine
Autorizaţie  de  funcţionare  pentru  desfăşurarea  activităţii  de  alimentaţie  publică,  cu
suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă de la 1000 lei la 1500
lei  pentru  persoanele  fizice  şi  de  la  1500  la  2500  lei  pentru  persoane  fizice  autorizate,
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale;

b. nevizarea Autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în
termenul legal, cu suspendarea activităţii  comerciale până la data vizării autorizaţiei  şi cu
amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru
persoane  fizice  autorizate,  întreprinderi  individuale,  întreprinderi  familiale,  societăţi
comerciale;

c. desfăşurarea  exerciţiului  comercial  fără  a  deţine  Avizul  program de  funcţionare  de  către
operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii cu amendă de
la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale;

d. nevizarea Avizului program de funcţionare în termenul legal, cu amendă de la 1000 lei la
1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale;

e. împiedicarea sau obstrucţionarea sub orice formă, de către comerciant sau de oricare altă
persoană,  a  organelor  de  control  abilitate  a  Primăriei  comunei  Tăuteu  în  exercitarea
atribuţiilor  lor  privind  controlul  respectării  prevederilor  prezentei  hotărâri  constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei;

f. încălcarea  prevederilor  Autorizaţiei  de  funcţionare/Avizului  program  de  funcţionare  prin
nerespectarea obligaţiilor  prevăzute în acestea,  în cazul în care aceste  fapte nu constituie
contravenţii stabilite prin alte acte normative în vigoare, se sancţionează cu amendă de la
1000 la  1500 lei  pentru persoane fizice  şi  de la  1500 la  2500 lei  pentru persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale.
Art. 37  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de la art.  36 se face de către

organele de control abilitate ale Primăriei comunei Tăuteu şi prin agen ii postului de Poli ie Tăuteu.ț ț

Art. 38 Contravenţiilor prevăzute la art. 36 li se aplică dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 cu
modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării în termen de cel mult 48 de ore
de la data înmânării procesului verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din
minimul amenzii.

Art. 39 Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face
plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Art. 40 În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional nu s-au conformat în termen
măsurilor dispuse prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau a Dispoziţiei
Primarului  comunei   Tăuteu,  Autoritatea  Administraţiei  Publice  Locale  va  sesiza  instanţele
judecătoreşti.
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                  CONSILIER LOCAL                                                    SECRETAR

           Solyom Iudit                                   Silaghi Adela Maria



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A   NR. 15
Din 31 ianuarie 2019

Privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al comunei Tăuteu, jude ul Bihorț

           Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
           Având în vedere Expunerea de motive nr. 136/16.01.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi
Raportul  de  specialitate  nr.  137/16.01.2019  al  Compartimentului  Agricol  i  Cadastru  din  cadrulș
aparatului  de  specialitate  al  Primarului  Comunei  Tăuteu,  cu  privire  la  propunerea  de  aprobare  a
prelungirii Planului Urbanistic General al comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
            În conformitate cu prevederile art. 46 alin. 1^3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului i urbanismul, modificat prin Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 51/2018,ș ț ț
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5, lit. c, art. 45 alin. 1 și alin. 2, lit. e, 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 prelungirea Planului Urbanistic General al comunei Tăuteu, jude ul Bihorț .
            Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu iș
Compartimentul Urbanims, Agricol i Cadatsru.ș
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Consiliul Jude ean Bihor – Direc ia Arhitect efț ț Ș
- Primarul Comunei Tăuteu
- Compartiment Urbanism, Agricol i Cadastruș
- Site: www.comunatauteu.ro 

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

 CONSILIER LOCAL                                                       SECRETAR
         Solyom Iudit              Silaghi Adela Maria

 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 136 din 16.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al comunei Tăuteu, jude ul Bihorț

            Având în vedere Expunerea de motive nr. 136/16.01.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi
Raportul  de  specialitate  nr.  137/16.01.2019  al  Compartimentului  Agricol  i  Cadastru  din  cadrulș
aparatului  de  specialitate  al  Primarului  Comunei  Tăuteu,  cu  privire  la  propunerea  de  aprobare  a
prelungirii Planului Urbanistic General al comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
            Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  protecţia  mediului  şi  turism  din  cadrul
Consiliului Local al Comunei Tăuteu,
            În conformitate cu prevederile art. 46 alin. 1^3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului i urbanismul, modificat prin Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 51/2018,ș ț ț
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5, lit. c, art. 45 alin. 1 și alin. 2, lit. e, 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 avizează favorabil documenta iaț  elaborată pentru aprobarea Planului urbanistic
zonal – Construire service auto, generat de imobilul cu Nr. cadastral 51549 Tăuteu, sat Chiribi  –ș
ini iator DRIMBĂU FLORIN IONU  INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.ț Ț
            Art. 1  Se aprobă prelungirea Planului Urbanistic General al comunei Tăuteu, jude ul Bihorț .
            Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Tăuteu iș
Compartimentul Urbanims, Agricol i Cadatsru.ș
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bihor
- Consiliul Jude ean Bihor – Direc ia Arhitect efț ț Ș
- Primarul Comunei Tăuteu
- Compartiment Urbanism, Agricol i Cadastruș
- 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/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 136 din 16.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General

 al comunei Tăuteu, jude ul Bihorț

              În  baza  prevederilor  Legii  administraţiei  publice  locale  nr. 215/2001,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, şi în luând în considerare prevederile art. 46 alin. 1^3 din Legea
nr.  350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  i  urbanismulș ,  modificat  prin  Ordonan a  de  urgen ă  aț ț
Guvernului nr. 51/2018, respectiv 
              ”(1^3) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte, pe bază de
hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a
noului plan urbanistic general, cu condiţia iniţierii  demersurilor de elaborare/actualizare a planului
urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate. (alineat modificat prin art. I pct. 1
din O.U.G. nr. 51/2018, în vigoare de la 25 iunie 2018)”,   
     
            Luând act de atribu iile autorită ilor administra iei publice locale cu privire la activitatea deț ț ț
urbanism cuprinse în prevederile art. 25 i art. 26 din Legea ș nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
i urbanismulș , cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:

            ”Consiliul local coordonează şi răspunde de întreaga activitate de urbanism desfăşurată pe
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile
de  amenajare  a  teritoriului  şi  de  urbanism  aprobate,  pentru  realizarea  programului  de  dezvoltare
urbanistică a localităţilor componente ale comunei sau oraşului.
            …Consiliul local cooperează în procesul de întocmire a programului de dezvoltare urbanistică a
localităţilor  şi  cu instituţii,  agenţi  economici,  organisme şi  organizaţii  neguvernamentale  de  interes
naţional, judeţean sau local.”
            În baza celor expuse mai sus, solicit Compartimentului Agricol i Cadastru întocmirea Raportuluiș
de specialitate aferent Proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General
al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, ț
           De asemenea,  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 31 ianuarie 2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT AGRICOL I CADASTRUȘ
Nr. 137 din 16.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind propunerea de aprobare a prelungirii Planului Urbanistic General

 al comunei Tăuteu, jude ul Bihorț

             
             Analizând prevederile art. 46 alin. 1^3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului iș
urbanismul, modificat prin Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 51/2018, respectiv: ț ț
              ”(1^3) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte, pe bază de
hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a
noului plan urbanistic general, cu condiţia iniţierii  demersurilor de elaborare/actualizare a planului
urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate. (alineat modificat prin art. I pct. 1
din O.U.G. nr. 51/2018, în vigoare de la 25 iunie 2018)”,            
              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 privind aprobarea prelungirii
Planului  Urbanistic  General  al  comunei  Tăuteu,  jude ul  Bihorț ,  în  şedinţa  ordinară  din  data  de   31
ianuarie 2019. 

COMPARTIMENT AGRICOL I CADASTRU Ș
Consilier – topograf

Jarca Lucian



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 288 din 30.01.2019

RAPORT DE AVIZARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General 

al comunei Tăuteu, jude ul Bihorț

                
            Comisia de specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr.  136/16.01.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 137/16.01.2019 întocmit de Compartiementul Agricol i Cadastru din cadrul aparatuluiș
de  specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea  cu  privire  la  propunerea  de
aprobare a prelungirii Planului Urbanistic General al comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț

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

avizează favorabil

proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea  prelungirii  Planului  Urbanistic  General  al  comunei
Tăuteu, jude ul Bihor ț şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei
Tăuteu din data de 31 ianuarie 2019.

                   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. 288/1 din 30.01.2019

PROCES-VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate

încheiat astăzi 30.01.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al
comunei 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. 16
Din 31 ianuarie 2019

Privind aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzi/drumuri situate
 în intravilanul comunei Tăuteu 

 
Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr.  188/22.01.2019  a  primarului  comunei  Tăuteu  iș

Raportul de specialiate cu nr. 189/22.01.2019, din care rezultă necesitatea aprobării de numere cadastrale
noi pentru străzi/drumuri situate în intravilanul comunei Tăuteu, localită ile Tăuteu i Poaina,ț ș
           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,
           În conformitate cu prevederile: 

 art. 3, alin. 4 i art. 8 alin. 2, art. 21 ș  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,

cu modificările i completările ulterioare,ș

 Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al jude ului Bihor, precumț

i  al  municipiilor,  ora elor  i  comunelor  din  jude ul  Bihor,  cu  modificările  i  completărileș ș ș ț ș
ulterioare,

 art.  36,  alin.  1  din  Legea  nr. 18/1991 privind  fondul  funciar,  cu  modificările  i  completărileș

ulterioare,

 art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil actualizat,

 art. 27, art. 28 alin. 5, art. 39 alin. 1 – 4, art. 40 alin. 2, 5, 6 i 7 din Legea nr. 7/1996 a cadastruluiș

i publicită ii imobiliare, republicată, ș ț  
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, art. 45 alin. 3 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 trecerea din proprietatea Statului Român, în proprietatea publică a Comunei
Tăuteu,  jude ul  Bihor  i  în  administrarea  Consiliului  Local  al  comunei  Tăuteu,  a  4  (patru)  imobileț ș
(străzi/drumuri)  situate  în  intravilanul  localită ilor  Tăuteu i  Poiana,  având elementele  de identificareț ș
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 Se aprobă atriburiea de numere cadastrale pentru cele 4 (patru) imobile, având elementele
de identificare descrise la Anexa nr. 1, în conformitate cu Planurile de amplasament i Fi a imobiluluiș ș
întocmite pentru fiecare imobil, parte integrantă din prezenta hotărâre.



             Art. 3 Imobilele prevăzute la art. 1 nu fac obiectul unor cererei de reconstituire a dreptului de
proprietate  privată  sau  de  restituire,  depuse  în  temeiul  actelor  normative  cu  caracter  special  privind
fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de
 Statul Român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini i nu facș
obiectul vreunui litigiu.

            Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Tăuteu iș
compartimentele de specialitate.

            Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliară Bihorș
- 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

            Solyom Iudit                                                          Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


Anexa nr. 1 la
H.C.L. nr. 16/31 ianuarie 2019

Date de identificare a imobilelor – străzi/drumuri situate în intravilanul
          comunei Tăuteu – localită ile Tăuteu i Poianaț ș

Nr. 

Crt.

Obiectivul Suprafa aț

(m2)

Situa ia conform CFț Nr. topo

  0 1 2 3 4

1. Poiana - intravilan 19 200

C.F. nr. 1 005 - Tauteu 1073= 745/745 (Dr)
C.F. nr. 1 005 - Tauteu 1074= 2 144/2 144 (Dr)
Adev OCPI nr. 7 405/23.01.2019 1079=1 367/1 367 (Dr)
Adev OCPI nr. 8 583/29.01.2019 1197=6 748/9 833 (Dr)
Adev OCPI nr. 7 405/23.01.2019 1198=6 499/6 499 (Dr)
C.F. nr. 200 - Tauteu 1204=888/888 (Dr)
C.F. nr. 534 - Tauteu 1209/2=809/1 511 (Dr)

2. Poiana - intravilan 7 325
C.F. nr. 534 - Tauteu 1229=1 365/8 680 (Dr)
C.F. nr. 200 - Tauteu 1231=2 014/5 819 (Dr)
Adev OCPI nr. 28 602/13.03.2018 348  =3 946/9 952 (Dr)

3. Poiana - intravilan 12 754
C.F. nr. 534 - Tauteu 1229=7 035/8 680 (Dr)
Adev OCPI nr. 28 602/13.03.2018 348  =5 719/9 952 (Dr)

4. Tauteu - intravilan 6 866 C.F. nr. 51 115 - Tauteu 578/4=6 686/53 713 (Dr)

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ  
                 CONSILIER LOCAL                                                   SECRETAR

            Solyom Iudit                                                        Silaghi Adela Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 188 din 22.01.2019



PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzi/drumuri situate în intravilanul comunei

Tăuteu – localită ile Tăuteu i Poianaț ș

Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr.  188/22.01.2019  a  primarului  comunei  Tăuteu  iș
Raportul de specialiate cu nr. 189/22.01.2019, din care rezultă necesitatea aprobării de numere cadastrale
noi pentru străzi situate în intravilanul comunei Tăuteu – localită ile Tăuteu i Poiana,ț ș
           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,
           În conformitate cu prevederile: 

 art. 3, alin. 4 i art. 8 alin. 2, art. 21 ș  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,

cu modificările i completările ulterioare,ș

 Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al jude ului Bihor, precumț

i  al  municipiilor,  ora elor  i  comunelor  din  jude ul  Bihor,  cu  modificările  i  completărileș ș ș ț ș
ulterioare,

 art.  36,  alin.  1  din  Legea  nr. 18/1991 privind  fondul  funciar,  cu  modificările  i  completărileș

ulterioare,

 art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil actualizat,

 art. 27, art. 28 alin. 5, art. 39 alin. 1 – 4, art. 40 alin. 2, 5, 6 i 7 din Legea nr. 7/1996 a cadastruluiș

i publicită ii imobiliare, republicată, ș ț  
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, art. 45 alin. 3 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 trecerea din proprietatea Statului Român, în proprietatea publică a Comunei
Tăuteu,  jude ul  Bihor  i  în  administrarea  Consiliului  Local  al  comunei  Tăuteu,  a  4  (patru)  imobileț ș
(străzi/drumuri)  situate  în  intravilanul  localită ilor  Tăuteu i  Poiana,  având elementele  de identificareț ș
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 Se aprobă atriburiea de numere cadastrale pentru cele 4 (patru) imobile, având elementele
de identificare descrise la Anexa nr. 1, în conformitate cu Planurile de amplasament i Fi a imobiluluiș ș
întocmite pentru fiecare imobil, parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art. 3 Imobilele prevăzute la art. 1 nu fac obiectul unor cererei de reconstituire a dreptului de
proprietate  privată  sau  de  restituire,  depuse  în  temeiul  actelor  normative  cu  caracter  special  privind
fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de
Statul  Român în perioada 6 martie  1945 – 22 decembrie  1989, nu sunt grevate  de sarcini  i  nu facș
obiectul vreunui litigiu.
            Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Tăuteu iș
compartimentele de specialitate.

            Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică cu:



- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliară Bihorș
- 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.     

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

Anexa nr. 1 la
Proiectul de Hotărâre nr. 188/22.01.2019

Date de identificare a imobilelor situate în intravilanul localită ilor Tăuteu i Poiana, ț ș
comuna Tăuteu, jude ul Bihorț

http://www.comunatauteu.ro/


Nr. 
Crt.

Obiectivul Suprafa aț
(m2)

Situa ia conform CFț Nr. topo

  0 1 2 3 4

1. Poiana - intravilan 19 200

C.F. nr. 1 005 - Tauteu 1073= 745/745 (Dr)
C.F. nr. 1 005 - Tauteu 1074= 2 144/2 144 (Dr)
Adev OCPI nr. 7 405/23.01.2019 1079=1 367/1 367 (Dr)
Adev OCPI nr. 8 583/29.01.2019 1197=6 748/9 833 (Dr)
Adev OCPI nr. 7 405/23.01.2019 1198=6 499/6 499 (Dr)
C.F. nr. 200 - Tauteu 1204=888/888 (Dr)
C.F. nr. 534 - Tauteu 1209/2=809/1 511 (Dr)

2. Poiana - intravilan 7 325
C.F. nr. 534 - Tauteu 1229=1 365/8 680 (Dr)
C.F. nr. 200 - Tauteu 1231=2 014/5 819 (Dr)
Adev OCPI nr. 28 602/13.03.2018 348  =3 946/9 952 (Dr)

3. Poiana - intravilan 12 754
C.F. nr. 534 - Tauteu 1229=7 035/8 680 (Dr)
Adev OCPI nr. 28 602/13.03.2018 348  =5 719/9 952 (Dr)

4. Tauteu - intravilan 6 866 C.F. nr. 51 115 - Tauteu 578/4=6 686/53 713 (Dr)

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 188 din 22.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE



La proiectul de hotărâre privind aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzi/drumuri situate
în intravilanul comunei Tăuteu – localită ile Tăuteu i Poianaț ș

             Atribuţiile privind administrarea domeniului public şi privat sunt partajate între primar şi
consiliul  local.  Astfel,  potrivit  art  63  alin.(5),  lit.d,  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare una din atribuţiile primarului este de a lua
măsuri pentru asigurarea  inventarierii, evidenţei  statistice,  inspecţiei şi controlului  efectuării serviciilor
publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-
teritoriale.   Conform  art.  36 alin.  1  lit.  c,  şi  Consiliul  local  exercită  atribuţii  privind  administrarea
domeniului public şi privat al comunei, iar art. 120 defineşte conţinutul domeniului public  astfel:  
           ”Aparţin domeniului public de interes local sau judeţean bunurile care, potrivit legii sau prin
natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public
naţional.” 
            Având în vedere faptul că este necesar ob inerea avizelor corespunzătoare pentru proiectulț
”Modernizarea  infrastructurii  rutiere  în  ADI  BISTRA  -  BARCĂU”  aflat  în  fază  de
implementare/execu ie, finan at în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Regională, Submasura 7.2,ț ț ț

inând  cont  de  cele  de  mai  sus,  Ț solicit   Compartimentului  Agricol  i  Cadastru  întocmireaș
Raportului de specialitate cu privire la aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzi/drumuri situate în
intravilanul/extravilanul comunei Tăuteu – localită ile Tăuteu i Poiana.ț ș
            
            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 iș
supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre propus, în şedinţa ordinară din data de 31
ianuarie 2019. 

Ini iator,ț
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT AGRICOL I CADASTRUȘ
Nr. 189 din 22.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE



La proiectul de hotărâre privind propunerea de atribuire de numere cadastrale noi pentru
străzi/drumuri situate în intravilanul comunei Tăuteu – localită ile Tăuteu i Poianaț ș

             Prin Expunerea de motive cu nr. 188/22.01.2019 Primarul Comunei Tăuteu propune adoptarea
unui  proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  de numere  cadastrale  noi  pentru străzi/drumuri  situate  în
intravilanul comunei Tăuteu – localită ile Tăuteu i Poiana.ț ș
             inând cont de faptul că UAT comuna Tăuteu, împreună cu, comunele Chi laz i Derna, auȚ ș ș
constituit în condi iile legii Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA BISTRA-BARCĂU”, iarț ț
asocia ia  are  în  implementare  proiectul  ”Modernizarea  infrastructurii  rutiere  în  ADI  BISTRA  -ț
BARCĂU”, finan at în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Regională, Submasura 7.2 i pentruț ț ș
care este necesar ob inerea avizelor corespunzătoare, ț
            În conformitate cu prevederile:

 art.  36,  alin.  1  din  Legea  nr. 18/1991 privind  fondul  funciar,  cu  modificările  i  completărileș
ulterioare,

 art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil actualizat,
 art. 27, art. 28 alin. 5, art. 39 alin. 1 – 4, art. 40 alin. 2, 5, 6 i 7 din Legea nr. 7/1996 a cadastruluiș

i publicită ii imobiliare, republicată, ș ț  
            Raportat la cele men ionate mai sus, se impune trecerea acestor terenuri situate în intravilanulț
localită ilor  Tăuteu  i  Chiribi  -  Comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statuluiț ș ș ț
Român/persoane  fizice,  în  proprietatea  domeniul  public   al  Comunei  Tăuteu  i  în  administrareaș
Consiliului Local al Comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numere cadastrale noi acestor imobileș . 
             Datele de identificare ale imobilelor sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. 
Crt.

Obiectivul Suprafa aț
(m2)

Situa ia conform CFț Nr. topo

  0 1 2 3 4

1. Poiana - intravilan 19 200

C.F. nr. 1 005 - Tauteu 1073= 745/745 (Dr)
C.F. nr. 1 005 - Tauteu 1074= 2 144/2 144 (Dr)
Adev OCPI nr. 7 405/23.01.2019 1079=1 367/1 367 (Dr)
Adev OCPI nr. 8 583/29.01.2019 1197=6 748/9 833 (Dr)
Adev OCPI nr. 7 405/23.01.2019 1198=6 499/6 499 (Dr)
C.F. nr. 200 - Tauteu 1204=888/888 (Dr)
C.F. nr. 534 - Tauteu 1209/2=809/1 511 (Dr)

2. Poiana - intravilan 7 325
C.F. nr. 534 - Tauteu 1229=1 365/8 680 (Dr)
C.F. nr. 200 - Tauteu 1231=2 014/5 819 (Dr)
Adev OCPI nr. 28 602/13.03.2018 348  =3 946/9 952 (Dr)

3. Poiana - intravilan 12 754
C.F. nr. 534 - Tauteu 1229=7 035/8 680 (Dr)
Adev OCPI nr. 28 602/13.03.2018 348  =5 719/9 952 (Dr)

4. Tauteu - intravilan 6 866 C.F. nr. 51 115 - Tauteu 578/4=6 686/53 713 (Dr)

            
             Scopul trecerii acestor imobile în proprietatea publică a Comunei Tăuteu, constă în intrarea în
legalitate, privind cele 4 (patru) obiective – Drumuri/străzi, men ionate în tabelul de mai sus,  respectivț
realizarea unor proiecte de dezvoltare/investi ii,  pe terenurile amintite, în conformitate cu legisla ia înț ț
vigoare. 
           Având în vedere că imobilele descrise mai sus nu fac obiectul unor cererei de reconstituire a
dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special
privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod
abuziv de Statul Român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini i nuș
fac obiectul vreunui litigiu,            
            

Fa ă de cele men ionate mai sus, ț ț



În temeiul art.  44 alin. 1 din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare,    

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU:             
           

           Adoptarea unui proiect de hotărâre privind atribuirea de numere cadastrale noi pentru un număr de
4 (patru)  imobile  (străzi/drumuri)  situate  în  intravilanul  i  extravilanul  comunei  Tăuteu  – localită ileș ț
Tăuteu i Poaina.ș

           
 Întocmit,

Consilier – topograf
JARCA LUCIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 289 din 30.01.2019

RAPORT DE AVIZARE 



La proiectul de hotărâre privind aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzi/drumuri
situate în intravilanul/extravilanul comunei Tăuteu

            Comisia de specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr.  188/22.01.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 189/22.01.2019 întocmit de Compartimentul Agricol i Cadastru din cadrul aparatului deș
specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând propunerea  cu privire  la  aprobarea  de numere
cadastrale noi pentru străzi/drumuri situate în intravilanul/extravilanul comunei Tăuteu,

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL

proiectul de hotărâre privind aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzi/drumuri situate în
intravilanul/extravilanul comunei Tăuteu şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului
Local al Comunei Tăuteu din data de 31 ianuarie 2019.

                   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. 289/1 din 30.01.2019



PROCES-VERBAL
de avizare al Comisiei de specialitate

încheiat astăzi 30.01.2019

             Ordinea de zi: 

             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de numere cadastrale noi pentru străzi/drumuri

situate în intravilanul/extravilanul comunei Tăuteu.

             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. 17
Din 31 ianuarie 2019

Privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare, transport i depozitare aș
de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihorș ț



Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Analizând adresa cu numărul de înregistrare 80/16.01.2019 a operatorului economic S.C. RER
VEST S.A. i Memoriul justificativ prin care se propuneș  majorarea tarifelor de colectare, transport iș
depozitarea a deşeurilor  menajere de la  persoanele fizice i  persoanele juridice de pe raza comuneiș
Tăuteu, 
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 143/17.01.2019 a primarului comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 221/28.01.2019 cu privire la modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de
concesiune  nr.  1082 din  18.08.2014 privind  delegarea  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  al
comunei Tăuteu, jude ul Bihor,       ț
            Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
             În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al Autorită ii Na ionale de Reglementareț ț
pentru Serviciile  Publice de Utilită i  Publice,  privind aprobarea Normelor  metodologice de stabilire,ț
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită ile specifice serviciului de salubrizare a localită ilor iț ț ș
al Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,

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, începând cu 01 februarie 2019, modificarea tarifelor de colectare, transport iș
depozitare a deşeurilor menajere, inclusiv frac ii colectate separat, după cum urmează: ț

- pentru persoanele fizice de la 4,86 lei/persoană/lună la 5,26 lei/persoană/lună (inclusiv TVA)
- pentru persoanele juridice (agen i economici i institu ii publice/private) de la 57,91 lei/mc/lunăț ș ț

la 67,39 lei/mc/lună (inclusiv TVA).
           Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează Primarul comunei Tăuteu iț ș
Compartimentul Financiar Contabil.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- S.C. RER VEST S.A.
- 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
           Solyom Iudit                                  Silaghi Adela Maria

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 143 din 17.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea modificării tarifelor modificării tarifelor pentru serviciul de colectare,
transport i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor ș ș ț

http://www.comunatauteu.ro/


           Analizând adresa cu numărul de înregistrare 480/16.01.2019 a operatorului economic S.C. RER
VEST S.A. i Memoriul justificativ prin care se propuneș  majorarea tarifelor de colectare, transport iș
depozitarea a deşeurilor  menajere de la  persoanele fizice i  persoanele juridice de pe raza comuneiș
Tăuteu, 
            Având în vedere Expunerea de motive nr. 143/17.01.2019 a primarului comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 221/28.01.2019 cu privire la modificarea tarifelor prevăzute în Contractul de
concesiune  nr.  1082 din  18.08.2014 privind  delegarea  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  al
comunei Tăuteu, jude ul Bihor,                    ț
            Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
             În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al Autorită ii Na ionale de Reglementareț ț
pentru Serviciile  Publice de Utilită i  Publice,  privind aprobarea Normelor  metodologice de stabilire,ț
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită ile specifice serviciului de salubrizare a localită ilor iț ț ș
al Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,

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, începând cu 01 februarie 2019, modificarea tarifelor de colectare, transport iș
depozitare a deşeurilor menajere, inclusiv frac ii colectate separat, după cum urmează: ț

- pentru persoanele fizice de la 4,86 lei/persoană/lună la 5,26 lei/persoană/lună (inclusiv TVA)
- pentru persoanele juridice (agen i economici i institu ii publice/private) de la 57,91 lei/mc/lunăț ș ț

la 67,39 lei/mc/lună (inclusiv TVA).
           Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează Primarul comunei Tăuteu iț ș
Compartimentul Financiar Contabil.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- S.C. RER VEST S.A.
- 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

JUDEŢUL BIHOR
COMUN TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 143 din 17.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare,

transport i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihorș ș ț

http://www.comunatauteu.ro/


            Analizând adresa cu numărul de înregistrare 80/16.01.2019 a operatorului economic S.C. RER
VEST S.A. i Memoriul justificativ, având ca anexe notele de fundamentare a pre urilor, prin care seș ț
propune majorarea tarifelor de colectare, transport i depozitarea a deşeurilor menajere de la persoaneleș
fizice i persoanele juridice – institu ii publice/private i agen i economici, de pe raza comunei Tăuteu, ș ț ș ț
            Având în vedere Contractul de concesiune nr. 1082 din 18.08.2014 privind delegarea gestiunii
serviciului public de salubrizare al comunei Tăuteu, jude ul Bihor încheiat cu operatorul economic  S.C.ț
RER  VEST ORADEA S.A.,          
             În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al Autorită ii Na ionale de Reglementareț ț
pentru Serviciile  Publice de Utilită i  Publice,  privind aprobarea Normelor  metodologice de stabilire,ț
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită ile specifice serviciului de salubrizare a localită ilor iț ț ș
al Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,

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,
            În contextul celor expuse mai sus,  solicit Compartimentului Financiar Contabil întocmirea
Raportului de specialitatea cu privire la modificarea tarifelor pentru serviciul de colectare, transport iș
depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihorș 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  privind  aprobarea
modificării tarifelor pentru serviciul de colectare, transport i depozitare a de eurilor menajere deș ș
pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihorț , în şedinţa ordinară din 31 ianuarie 2019. 

Îni iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 221 din 28.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare,

transport i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor ș ș ț



 
             În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al Autorită ii Na ionale de Reglementareț ț
pentru Serviciile  Publice de Utilită i  Publice,  privind aprobarea Normelor  metodologice de stabilire,ț
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită ile specifice serviciului de salubrizare a localită ilor iț ț ș
al Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,
              Analizând adresa cu numărul de înregistrare 80/16.01.2019 a operatorului economic S.C. RER
VEST S.A. i Memoriul justificativ, având ca anexe notele de fundamentare a pre urilor,  ș ț prin care se
propune     majorarea tarifelor de colectare, transport i depozitarea a deşeurilor menajere de la persoaneleș
fizice i persoanele juridice – institu ii publice/private i agen i economici, de pe raza comunei Tăuteu,ș ț ș ț
modificare survenită în urma majorării elementelor de cost care stau la baza tarifelor, i anume:ș

- Intrarea în vigoare a taxei pe econimie circulară, începând cu data de 01.01.2019 în valoare de
30 lei/tonă, conform Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 74/2018, pentru modificarea iț ț ș
completarea  Legii  nr.  211/2011  privind  regimul  de eurilor,  a  Legii  nr.  249/2015   privindș
modalitatea de gestionare a ambalajelor i a de eurilor de ambalaje i a Ordonan ei de urgen ăș ș ș ț ț
a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

- Cre terea de le 01.01.2019 a salariului minim brut garantat de la 1.900 lei  la 2.080 lei,  înș
procent de 9,47 %,

În urma majorării elementelor de cost, se propun, spre aprobare, următoarele tarife:

- pentru persoanele fizice de la 4,86 lei/persoană/lună la 5,26 lei/persoană/lună (inclusiv TVA)
- pentru persoanele juridice (agen i economici i institu ii publice/private) de la 57,91 lei/mc/lunăț ș ț

la 67,39 lei/mc/lună (inclusiv TVA).

            Având în vedere Contractul de concesiune nr. 1082 din 18.08.2014 privind delegarea gestiunii
serviciului public de salubrizare al comunei Tăuteu, jude ul Bihor încheiat cu operatorul economic  S.C.ț
RER VEST S.A.,                          
              În contextul celor men ionate mai sus i respectând prevederile art. 44, alin. 1 din Legeaț ș
administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
considerăm  legală  şi  oportună  adoptarea  unui  proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării
tarifelor pentru serviciul de colectare, transport i depozitare a de eurilor menajere de pe razaș ș
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, ț care să fie dezbătut în edin a ordinară a Consiliului Local al comuneiș ț
Tăuteu din data de 31 ianuarie 2019.

ef Serviciu Financiar ContabilȘ
CURTEAN FLORINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 290 din 30.01.2019

RAPORT DE AVIZARE 



LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare, transport i depozitareș

a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihorș ț

7. Comisia  de  specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

8. Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină ț ș
9. Comisia de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii, tineret i sport,ș ț ț ș

activită i social-culturale, culte.ț

               Vâzând Expunerea de motive nr. 143/17.01.2019 a primarului comunei Tăuteu, care  pledează
pentru  adoptarea  prezentei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  221/28.01.2019  întocmit  de
Compartimentul  Financiar  Contabil,  cuprinzând  propunerea  privind  aprobarea  modificării  tarifelor
pentru serviciul de colectare, transport i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu,ș ș
jude ul Bihor, ț
             Comisiile de specialitate, cu ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de  hotărâre privind aprobarea  modificării  tarifelor  pentru  serviciul  de  colectare,
transport  i  depozitare  a de eurilor menajere de pe raza comunei  Tăuteu,  jude ul  Bihor  ș ș ț şi  îl
propune spre dezbatere  în  şedinţa  ordinară  a  Consiliului  Local  al  Comunei  Tăuteu  din  data  de  31
ianuarie 2019.

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. 290/1 din 30.01.2019

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE



Încheiat astăzi 30.01.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind     aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de colectare,
transport i depozitare a de eurilor menajere de pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ș ș ț

             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. 18
Din 31 ianuarie 2019

Privind aprobarea majorării tarifului la apa potabilă furnizată de S.C. SERVICIUL PUBLIC
DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

             Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,



 Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr.  214/25.01.2019  i  Raportul  de  specialitate  nr.ș
268/29.01.2019  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  la  Proiectul  de  hotărâre  privind
aprobarea majorării  tarifului  la apa potabilă  furnizată  de S.C. Serviciul  Public de Interes Comunal
Tăuteu S.A., precum i Nota justificativă cu numărul de înregistrare 41/25.01.2019, depusă de S.C.ș
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.,
           Văzând 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,
            Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C.
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.,   
            Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 10/30.01.2014 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini, aprobarea formei de
gestiune a serviciului de alimentare cu apă al Comunei Tăuteu, darea în administrare a serviciului de
alimentare cu apă şi a infrastructurii tehnico – edilitare aferente acestuia i aprobarea Contractului deș
delegare al Serviciului de alimentare cu apă a Comunei Tăuteu către  S.C. Serviciul Public de Interes
Comunal Tăuteu S.A.,

În temeiul prevederilor 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c, alin. 6 lit. 1 pct. 14, ale  art. 45 şi ale art.
115  alin.  1  lit.  b  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă, începând cu data de 01 februarie 2019, majorarea tarifului la apa potabilă
furnizată de S.C. Serviciul Public de Interes Comunal Tăuteu S.A., după cum urmează:

- 4,50 lei/mc apă potabilă (fără T.V.A.)
            Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredin ează S.C. SERVICIULț
PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
 - Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor

             - Primarul comunei Tăuteu
 - S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

             - Site: www.comunatauteu.ro  
             Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, 1 ”ab ineri”ț , fiind
prezen i 13 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
 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 214 din 25.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea majorării tarifului la apa potabilă furnizată de S.C. SERVICIUL PUBLIC

DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

http://www.comunatauteu.ro/


             Având în vedere Expunerea de motive nr. 214/25.01.2019 i Raportul de specialitate nr.ș
268/29.01.2019  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  la  Proiectul  de  hotărâre  privind
aprobarea majorării  tarifului la apa potabilă furnizată de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES
COMUNAL TĂUTEU S.A., precum i Nota justificativă cu numărul de înregistrare 41/25.01.2019,ș
depusă de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.,
           Văzând 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,
            Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C.
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.,   
            Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 10/30.01.2014 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini, aprobarea formei de
gestiune a serviciului de alimentare cu apă al Comunei Tăuteu, darea în administrare a serviciului de
alimentare cu apă şi a infrastructurii tehnico – edilitare aferente acestuia i aprobarea Contractului deș
delegare al Serviciului de alimentare cu apă a Comunei Tăuteu către  S.C. Serviciul Public de Interes
Comunal Tăuteu S.A.,

În temeiul prevederilor 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c, alin. 6 lit. 1 pct. 14, ale  art. 45 şi ale art.
115  alin.  1  lit.  b  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  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, începând cu data de 1 ianuarie 2018, majorarea cu ______ lei a tarifului la
apa potabilă furnizată de S.C. Serviciul Public de Interes Comunal Tăuteu S.A., după cum urmează:

- ________ lei/mc apă potabilă (inclusiv TVA)
            Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredin ează S.C. SERVICIULț
PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

            - Site: www.comunatauteu.ro 
            - la dosar

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

Iniţiator,
PRIMAR

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 214 din 25.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE 
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea majorării tarifului la apa potabilă furnizată de S.C. SERVICIUL PUBLIC
DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

http://www.comunatauteu.ro/


            
             Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C.
SPIC TĂUTEU S.A.,   
             Având în vedere Nota justificativă cu numărul de înregistrare 41/25.01.2019, depusă de S.C.
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. cu privire la majorarea tarifului la
apa potabilă,
             Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 10/30.01.2014 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini, aprobarea formei de
gestiune a serviciului de alimentare cu apă al Comunei Tăuteu, darea în administrare a serviciului de
alimentare cu apă şi a infrastructurii tehnico – edilitare aferente acestuia i aprobarea Contractului deș
delegare al Serviciului de alimentare cu apă a Comunei Tăuteu către  S.C. Serviciul Public de Interes
Comunal Tăuteu S.A.,
              În temeiul prevederilor 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c, alin. 6 lit. 1 pct. 14, ale  art. 45 şi ale art.
115  alin.  1  lit.  b  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,În  temeiul  art.  45  alin.  6  din  Legea  nr.  215/2001  privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            În baza celor expuse mai sus,  solicit Compartimentului Financiar Contabil întocmirea
raportului  de  specialitate  pentru  Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  majorării  tarifului  la  apa
potabilă furnizată de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

            De asemenea, svând 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 cu
privire la cele menţionate mai sus, în şedinţa ordinară din 31 ianuarie 2019. 

Ini iator,ț
PRIMAR

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 268 din 29.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE



Privind aprobarea majorării tarifului la apa potabilă furnizată de S.C. SERVICIUL PUBLIC
DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. 

              Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 10/30.01.2014 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini, aprobarea formei de
gestiune a serviciului de alimentare cu apă al Comunei Tăuteu, darea în administrare a serviciului de
alimentare cu apă şi a infrastructurii tehnico – edilitare aferente acestuia i aprobarea Contractului deș
delegare al Serviciului de alimentare cu apă a Comunei Tăuteu către  S.C. Serviciul Public de Interes
Comunal Tăuteu S.A.,
              Analizând Nota justificativă cu numărul de înregistrare 41/25.01.2019, depusă de S.C.
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. i Fi a de fundamentare cu privire laș ș
majorarea tarifului la apa potabilă; astfel:  

- de la 3,62 lei/mc (fără TVA) la 4,50 lei/mc (fără TVA)
              
              În temeiul prevederilor 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c, alin. 6 lit. 1 pct. 14, ale  art. 45 şi ale art.
115  alin.  1  lit.  b  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,În  temeiul  art.  45  alin.  6  din  Legea  nr.  215/2001  privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
             
             În conformitate cu prevederile legale mai sus amintite, propun spre
analiză şi în vederea dezbaterii în ședinața ordinară a Consiliului Local al comunei
Tăuteu din data de 31 ianuarie 2019,  proiectul de hotărâre privind aprobarea
majorării  tarifului  la  apa  potabilă  furnizată  de  S.C.  SERVICIUL  PUBLIC  DE  INTERES
COMUNAL TĂUTEU S.A.. 

Compartiment Finaciar Contabil
Curtean Florina – Șef Serviciu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Nr. 291 din 30.01.2019



RAPORT DE AVIZARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului la apa potabilă furnizată

de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

            Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi  economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
            Vâzând Expunerea de motive nr.  214/25.01.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate  nr. 268/29.01.2019 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 majorării  tarifului  la apa potabilă  furnizată  de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.,

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

avizează favorabil

proiectul  de hotărâre privind aprobarea majorării  tarifului la apa potabilă furnizată de S.C.
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.  şi îl propune spre dezbatere în
şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31 ianuarie 2019.

                   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. 291/1 din 30.01.2019



PROCES-VERBAL
 al

 Comisiei de specialitate
încheiat astăzi 30.01.2019

             Ordinea de zi: 
             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului la apa potabilă furnizată de
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

             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
              
          


