
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A    NR. 74
Din 27 august 2019

Privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedin a ordinară,  ț
a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, convocată pe data de 27 august 2019

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în edin ă ordinară, ș ț
Având în vedere Dispoziţia  Primarului  nr. 86 din 20 august  2019 prin care primarul  comunei

Tăuteu propune Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data de 27
august 2019, orele 9.00 i Referatul de aprobare nr. 2287/05.08.2019 întocmit de secretarul general alș
comunei Tăuteu, jude ul Bihorț
           Ţinând cont de prevederile art. 135 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privindț ț
Codul  administrativ,  referitoare  la  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţelor  de  către  consiliul  local,  la
propunerea celui care, în condiţiile art. 133, a cerut întrunirea consiliului local,
           În temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonan aț
de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,ț

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 27 august 2019, orele 9.00, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare din 31 iulie 2019.ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  financiari  actualizati  pentru  proiectul
“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu”.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  financiari  actualizati  pentru  proiectul
“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
pe anul 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

       4. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

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

          Vincze Lehel-Iuliu                       Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
SECRETAR GENERAL
Nr. 13 din 05.08.2019
Anexă la convocatorul nr. _____/__.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind propunerea de aprobare a Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, convocată pe data de 27 august 2019

Având în vedere Dispoziţia  Primarului  nr. 86 din 28 august  2019 prin care primarul  comunei
Tăuteu propune Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data de 27
august 2019, orele 9.00 i Referatul de aprobare nr. 2287/05.08.2019 întocmit de secretarul general alș
comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
           Ţinând cont de prevederile art. 135 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privindț ț
Codul  administrativ,  referitoare  la  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţelor  de  către  consiliul  local,  la
propunerea celui care, în condiţiile art. 133, a cerut întrunirea consiliului local,
           În temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonan aț
de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,ț
            Primarul comunei Tăuteu, jude ul Bihor, ini iază următorulț ț

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă  Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din
data de 27 august 2019, orele 9.00, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare din 31 iulie 2019.ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor financiari actualizati pentru proiectul “Înfiinţare
After School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu”.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  financiari  actualizati  pentru  proiectul
“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
       4. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

Art.  2 Prezenta hotărâre se va fi comunicată  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Bihor, primarului
comunei Tăuteu i va fi adusă la cuno tin a cetă enilor prin afi are la sediul Primăriei comunei Tăuteu iș ș ț ț ș ș
pe site-ul www.comunatauteu.ro   de către secretarul comunei.
             Hotărârea a fost adoptată cu  --  voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i -- consilieri locali din cei ț 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.

              INIŢIATOR                                                                                              Întocmit
                 PRIMAR                                                                               SECRETAR GENERAL
      Vincze Nandor-Ştefan                                                                           Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


COMUNA TĂUTEU
JUDEŢUL BIHOR
SECRETAR GENERAL
Nr. 2287 din 05.08.2019

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară 

a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data de 27 august 2019

             Ţinând cont de prevederile art. 135 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privindț ț
Codul  administrativ,  referitoare  la  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţelor  de  către  consiliul  local,  la
propunerea celui care, în condiţiile art. 133, a cerut întrunirea consiliului local,
                 Având în vedere următoarele proiecte de hotărâre ini iate de Primarul comunei Tăuteu, respectiv:ț

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare din 31 iulie 2019.ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  financiari  actualizati  pentru  proiectul
“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, comuna Tăuteu”.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  financiari  actualizati  pentru  proiectul
“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

             4. Diverse: solu ionarea unor cereri ale cetă enilor i alte probleme curente.ț ț ș

               Considerăm legală şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de
zi pentru edin a ordinară, din data de 27 august 2019ș ț , în conformitate cu prevederilor art. 133 alin. 1
lit. a, coroborate cu cele ale art. 135 alin. 1 i alin. 2 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ș ț ț
privind  Codul  administrativ i  îl  propunem spre  adoptare  în  edin a  ordinară  a  Consiliului  Local  alș ș ț
comunei Tăuteu, convocată în data de 27 august 2019.

SECRETAR GENERAL
SILAGHI ADELA MARIA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A NR. 75
Din 27 august 2019

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 31 iulie 2019 

Consiliul Local al Comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2283/05.08.2019 al primarului comunei Tăuteu iș
Raportul de avizare nr. 2288/05.08.2019, al secretarului general la Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Procesului-verbal al edin ei ordinare a Consiliului Local al comunei Tăuteu din data de 31 iulie 2019, ș ț
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 31 iulie 2019, prezentat de secretarul Comunei Tăuteu,
            Ţinând cont de prevederile art. 138 alin. 13 i alin. 14 din  Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.ș ț ț
57/2019 privind Codul  administrativ, 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. 133 alin. 1 i ale art. 138 alin. 15, coroborate cu cele ale art. 196 alin.ș
1 lit. a din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,ț ț

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 31 iulie 2019, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 2250 din 31 iulie 2019, în copie, 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

         Vincze Lehel-Iuliu                      Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 14 din 05.08.2019

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

data de 31 iulie 2019 

            Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2283/05.08.2019 al primarului comunei Tăuteu la
Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  edin ei  ordinare  a  Consiliului  Local  alș ț
comunei Tăuteu din data de 31 iulie 2019, 
             Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu
din data de 31 iulie 2019, prezentat de secretarul Comunei Tăuteu,
            Ţinând cont de prevederile art. 138 alin. 13 i alin. 14 din  Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.ș ț ț
57/2019 privind Codul  administrativ, 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. 133 alin. 1 i ale art. 138 alin. 15, coroborate cu cele ale art. 196 alin.ș
1 lit. a din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,ț ț
           Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul: 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E

           Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din
data de 31 iulie 2019, în forma în care a fost prezentat.
            Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 2250 din 31 iulie 2019, în copie, 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”, fiindț
prezen i ___ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț
           

INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 2283 din 05.08.2019

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului

Local al Comunei Tăuteu din data de 31 iulie 2019 

               Ţinând cont de prevederile art. 138 alin. 15 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019ț ț
privind Codul  administrativ, potrivit  cărora,  la  începutul  fiecărei  edin e,  secretarul  general  al  unită iiș ț ț
administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al edin ei anterioare, iar consilierii localiș ț
au dreptul ca, în cadrul edin ei, să conteste con inutul procesului-verbal i să ceară men ionarea exactă aș ț ț ș ț
opiniilor 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 2250/31.07.2019, fiind semnat de pre edintele de edin ă i de secretarul general al unită iiș ș ț ș ț
administrativ-teritoriale,  care  i-au  asumat,  prin  semnătură,  responsabilitatea  veridicită ii  celorș ț
consemnate,
              
               Propun adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin eiș ț
ordinare din data de 31 iulie 2019, în conformitate cu prevederile art.  136 alin. 1 din Ordonan a deț
urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, i îl propunem spre dezbatere în edin aț ș ș ț
ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteu din data de 27 august 2019.

Ini iator,ț
Primar

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
SECRETAR GENERAL
Nr. 2288 din 05.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului

Local al Comunei Tăuteu din data de 31 iulie 2019 

               Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 31 iulie 2019  ini iat de primarul comuneiț
Tăuteu i Referatul de aprobare nr. 2283/05.08.2019,ș
               Ţinând cont de prevederile art. 138 alin. 15 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019ț ț
privind Codul  administrativ, potrivit  cărora,  la  începutul  fiecărei  edin e,  secretarul  general  al  unită iiș ț ț
administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al edin ei anterioare, iar consilierii localiș ț
au dreptul ca, în cadrul edin ei, să conteste con inutul procesului-verbal i să ceară men ionarea exactă aș ț ț ș ț
opiniilor 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 2250/31.07.2019, fiind semnat de pre edintele de edin ă i de secretarul general al unită iiș ș ț ș ț
administrativ-teritoriale,  care  i-au  asumat,  prin  semnătură,  responsabilitatea  veridicită ii  celorș ț
consemnate,
              
               În contextul celor men ionate mai sus, considerăm legală şi oportună ț adoptarea unui proiect de
hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal  al  edin ei  ordinare din  data de  31 iulie  2019ș ț ,  în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privindț ț
Codul administrativ, i îl  propunem spre dezbatere în edin a ordinară a Consiliului Local al comuneiș ș ț
Tăuteu din data de 27 august 2019.

SECRETAR GENERAL
Silaghi Adela Maria



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 76
Din 27 august 2019

Privind aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectul ț
“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”

            Consiliul Local al comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2284/05.08.2019 a Primarului comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 2289/05.08.2019 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil, cu privire la
propunerea de aprobare a indicatorilor financiari actualizati pentru proiectul  “Înfiinţare After School în
localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
           În conformitate cu prevederile:

 art. 71 din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice

şi  a  unor  măsuri  fiscal  -  bugetare,  modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative  şi
prorogarea unor termene,

 art.  7  alin.  (2)  lit.  b),  din  Instruc iunea  ANAP nr.  2/  2018ț  privind  ajustarea  pre uluiț

contractului  de  achizi ie  publică/  sectorialăț ,  cu  modificările  i  completările  ulterioareș
(Instruc iunea ANAP nr. 1/ 2019),ț

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  publice,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

 art. 41 alin. (1) si (2) si art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;

           În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 4 lit. d i alin. 7 lit. m,  ale art. 133 alin. 1, coroborateș
cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codulț ț
administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

           Art. 1 Se aprobă actualizarea contractului de lucrări de execu ie pentru proiectul ț “Înfiinţare After
School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”, după cum urmează:

Valoare ini ială contract:                                                          1.702.040,72 lei fără TVAț
Valoare contract actualizat 2018 
(conform noului Cod fiscal)                                          1.701.005,46 lei fără TVA
Rest de executat la 31.12.2018:                                                 1.480.849,88 lei fără TVA
Rest de executat actualizat conform OUG nr. 114/2018:       1.718.619,09 lei fără TVA
Valoare contract actualizată conform OUG nr. 114/2018:    1.938.774,67 lei fără TVA

            Art. 2 Se aprobă finan area contractului de lucrări de execu ie pentru proiectul ț ț “Înfiinţare After
School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”, după cum urmează:

Fonduri europene:                                                                     1.811.372,48 lei fără TVA 
Buget local:                                                                                    127.402,19 lei fără TVA



Art. 3 Se aprobă indicatorii financiari actualiza i în urma finalizării achizi iilor pentru proiectulț ț
“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”, după cum urmează:

Valoare totală:                                                                           1.938.774,67 lei fără TVA
Valoare eligibilă:                                                                       1.811.372,48 lei fără TVA
Valoare neeligibilă:                                                                      127.402,19 lei fără TVA

.
            Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Tăuteu iș
Compartimentul Financiar Contabil.
           Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cuno tin a publică i se comunică,ș ț ș
prin grija secretarului general al comunei Tăuteu, 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 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ   
              CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR GENERAL

      Vincze Lehel-Iuliu                                Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 15 din 05.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectul ț

“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”

           Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2284/05.08.2019 a Primarului comunei Tăuteu, cu privire
la propunerea de aprobare a indicatorilor financiari actualizati pentru proiectul  “Înfiinţare After School în
localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
           În conformitate cu prevederile:

 art. 71 din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice

şi  a  unor  măsuri  fiscal  -  bugetare,  modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative  şi
prorogarea unor termene,

 art.  7  alin.  (2)  lit.  b),  din  Instruc iunea  ANAP nr.  2/  2018ț  privind  ajustarea  pre uluiț

contractului  de  achizi ie  publică/  sectorialăț ,  cu  modificările  i  completările  ulterioareș
(Instruc iunea ANAP nr. 1/ 2019),ț

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  publice,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

 art. 41 alin. (1) si (2) si art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;

           În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 4 lit. d i alin. 7 lit. m,  ale art. 133 alin. 1, coroborateș
cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codulț ț
administrativ,

          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 actualizarea contractului de lucrări de execu ie pentru proiectul ț “Înfiinţare After
School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”, după cum urmează:

Valoare ini ială contract:                                                          1.702.040,72 lei fără TVAț
Valoare contract actualizat 2018 
(conform noului Cod fiscal)                                1.701.005,46 lei fără TVA
Rest de executat la 31.12.2018:                                                1.480.849,88 lei fără TVA
Rest de executat actualizat conform OUG nr. 114/2018:       1.718.619,09 lei fără TVA
Valoare contract actualizată conform OUG nr. 114/2018:     1.938.774,67 lei fără TVA



            Art. 2 Se aprobă finan area contractului de lucrări de execu ie pentru proiectul ț ț “Înfiinţare After
School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”, după cum urmează:

Fonduri europene:                                                                     1.811.372,48 lei fără TVA 
Buget local:                                                                                    127.402,19 lei fără TVA

Art. 3 Se aprobă indicatorii financiari actualiza i în urma finalizării achizi iilor pentru proiectulț ț
“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”, după cum urmează:

Valoare totală:                                                                           1.938.774,67 lei fără TVA
Valoare eligibilă:                                                                       1.811.372,48 lei fără TVA
Valoare neeligibilă:                                                                      127.402,19 lei fără TVA

.
            Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Tăuteu iș
Compartimentul Financiar Contabil.
           Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cuno tin a publică i se comunică,ș ț ș
prin grija secretarului general al comunei Tăuteu, 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”, fiindț
prezen i 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț

                                                                INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 2284 din 05.08.2019

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectul ț

“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”

               Unitatea administrativ teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de beneficiar al Contractului de
finanţare  nr.  C  0720EN00031560500568  /  01.11.2016,  privind  lucrarea  “Înfiinţare  After  School  în
localitatea Bogei, comuna Tăuteu”,  în cadrul Programului Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR).
               Valoarea de investi iei i solicitarea Scrisorii de garan ie din partea Fondului de Garantare aț ș ț
Creditului  Rural  –  IFN S.A.  pentru  obiectivul  “Înfiinţare  After  School  în  localitatea  Bogei,  Comuna
Tăuteu au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 54 din 14 iunie 2017.
                inând cont de prevederile:Ț

 art. 71 din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice

şi  a  unor  măsuri  fiscal  -  bugetare,  modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative  şi
prorogarea unor termene,

 art.  7  alin.  (2)  lit.  b),  din  Instruc iunea  ANAP nr.  2/  2018ț  privind  ajustarea  pre uluiț

contractului  de  achizi ie  publică/  sectorialăț ,  cu  modificările  i  completările  ulterioareș
(Instruc iunea ANAP nr. 1/ 2019),ț

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  publice,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

 art. 41 alin. (1) si (2) si art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;

           În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 10 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ț ț
privind Codul administrativ,  solicit  Compartimentului Financiar Contabil întocmirea  Raportului de
specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectulț
“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”.

             În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederile
art.  136  alin.  1  i  alin.  2  din  Ordonan a  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codulș ț ț
administrativ şi supun spre adoptare Consiliului Local al comunei Tăuteu proiectul de hotărâre cu privire
la  aprobarea  indicatorilor  financiari  actualiza i  pentru  proiectul  “Înfiinţare  After  School  înț
localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”, în şedinţa ordinară din data de 27 august 2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 2284/1 din 05.08.2019

AM PRIMIT UN EXEMPLAR

____________________
                                                                                                                                    (Semnătura)

                                        CĂTRE 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

                   În baza prevederilor art. 136 alin. 3 li. a, alin. 4, alin. 5 i alin. 10 din Ordonan a de urgen ă aș ț ț

Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  vă  înaintăm  Proiectul  de  hotărâre  privind

aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectul “Înfiinţare After School în localitateaț

Bogei,  Comuna  Tăuteu”,  înso it  de  Referatul  de  aprobare  al  primarului  nr.  2284/05.08.2019,  cuț

solicitarea de a întocmi, până la data de 23.08.2019,  RAPORTUL DE SPECIALITATE aferent proiectului

de hotărâre.

                   Men ionăm că proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii în edin a ordinară, convocată peț ș ț

data de 327 august 2019, ora 9.00.

                  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL

      Vincze Nandor- tefan                                                                       Silaghi Adela MariaȘ



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2289 din 05.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectul ț

“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”
               
    
            Analizând Referatul de aprobare nr. 2284/05.08.2018 la proiectul de hotărâre privind  aprobarea
indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectul “Înfiinţare After School în localitatea Bogei, Comunaț
Tăuteu”,
                    
            Având în vedere prevederile:

 art. 71 din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice

şi  a  unor  măsuri  fiscal  -  bugetare,  modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative  şi
prorogarea unor termene,

 art.  7  alin.  (2)  lit.  b),  din  Instruc iunea  ANAP nr.  2/  2018ț  privind  ajustarea  pre uluiț

contractului  de  achizi ie  publică/  sectorialăț ,  cu  modificările  i  completările  ulterioareș
(Instruc iunea ANAP nr. 1/ 2019),ț

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  publice,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

 art. 41 alin. (1) si (2) si art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;

           
           În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.ț ț
57/2019 privind Codul administrativ,

           Considerăm că aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectul “Înfiinţare Afterț
School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”
                    este legală i proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii în edin a ordinară din data de 27ș ș ț
august 2019.

Întocmit,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

Ec. CURTEAN FLORINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 2423 din 26.08.2019

RAPORT DE AVIZARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentruț
proiectul “Înfiinţare After School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”

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

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

activită i social-culturale, culteț

            Vâzând Referatul de aprobare nr. 2284/05.08.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 2289/05.08.2019 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de
specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea  privind  aprobarea  indicatorilor
financiari actualiza i pentru proiectul “Înfiinţare After School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”,ț
             În conformitate cu prevederile art. 125 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ț ț
privind Codul administrativ,
             Comisiile de specialitate, cu _____ voturi ”pentru”, _____ voturi ”împotrivă” şi _____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de  hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  financiari  actualiza i  pentru  proiectulț
“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu” şi îl propune spre dezbatere în şedinţa
ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 27 august 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



JUDEŢUL BIHOR

COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 2423/1 din 26.08.2019

PROCES-VERBAL   AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi: 26.08.2019

            Ordinea de zi: 
1. Proiect  de hotărâre privind aprobarea indicatorilor financiari actualiza i  pentru proiectulț

“Înfiinţare After School în localitatea Bogei, Comuna Tăuteu”.

             PROBLEME:
             Membrii celor trei Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu au
dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe odinea de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat cu ____ voturi
”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.
              Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.      

         

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 77
Din 27 august 2019

Privind aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectul ț
“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”

            Consiliul Local al comunei Tăuteu judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
            Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2285/05.08.2019 a Primarului comunei Tăuteu iș
Raportul de specialitate nr. 2290/05.08.2019 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil, cu privire la
propunerea de aprobare a indicatorilor financiari actualizati pentru proiectul “Modernizare Cămin Cultural
în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
           În conformitate cu prevederile:

 art. 71 din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice

şi  a  unor  măsuri  fiscal  -  bugetare,  modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative  şi
prorogarea unor termene,

 art.  7  alin.  (2)  lit.  b),  din  Instruc iunea  ANAP nr.  2/  2018ț  privind  ajustarea  pre uluiț

contractului  de  achizi ie  publică/  sectorialăț ,  cu  modificările  i  completările  ulterioareș
(Instruc iunea ANAP nr. 1/ 2019),ț

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  publice,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

 art. 41 alin. (1) si (2) si art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;

           În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 4 lit. d i alin. 7 lit. m,  ale art. 133 alin. 1, coroborateș
cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codulț ț
administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă actualizarea contractului de lucrări de execu ie pentru proiectul  ț “Modernizare
Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”, după cum urmează:

Valoare ini ială contract:                                                                     835.785,34 lei fără TVAț
Valoare contract actualizat 2018 
(conform noului Cod fiscal)                 842.623,15 lei fără TVA
Rest de executat la 31.12.2018:                                                            630.863,37 lei fără TVA
Rest de executat actualizat conform OUG nr. 114/2018:                 703.519,22 lei fără TVA
Valoare contract actualizată conform OUG nr. 114/2018:              986.364,73 lei fără TVA

Art.  2 Se aprobă finantarea contractului  de lucrări  de execu ie  pentru proiectul  ț “Modernizare
Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”, după cum urmează:

Fonduri europene:                                                                               915.279,00 lei fără TVA 
Buget local:                                                                                             71.085,73 lei fără TVA



Art. 3 Se aprobă indicatorii financiari actualiza i în urma finalizării achizi iilor pentru proiectulț ț
“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”, după cum urmează:

Valoare totală:                                                                                      986.364,73 lei fără TVA
Valoare eligibilă:                                                                                   915.279,00 lei fără TVA
Valoare neeligibilă:                                                                                 71.085,73 lei fără TVA

            Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Tăuteu iș
Compartimentul Financiar Contabil.
           Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cuno tin a publică i se comunică,ș ț ș
prin grija secretarului general al comunei Tăuteu, 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 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ   
          CONSILIER LOCAL                                                               SECRETAR GENERAL

    Vincze Lehel-Iuliu                                            Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 17 din 05.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectul ț
“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”

           Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2285/05.08.2019 a Primarului comunei Tăuteu, cu privire
la  propunerea  de  aprobare  a  indicatorilor  financiari  actualizati  pentru  proiectul  “Modernizare  Cămin
Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
           În conformitate cu prevederile:

 art. 71 din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice

şi  a  unor  măsuri  fiscal  -  bugetare,  modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative  şi
prorogarea unor termene,

 art.  7  alin.  (2)  lit.  b),  din  Instruc iunea  ANAP nr.  2/  2018ț  privind  ajustarea  pre uluiț

contractului  de  achizi ie  publică/  sectorialăț ,  cu  modificările  i  completările  ulterioareș
(Instruc iunea ANAP nr. 1/ 2019),ț

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  publice,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

 art. 41 alin. (1) si (2) si art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;

           În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 4 lit. d i alin. 7 lit. m,  ale art. 133 alin. 1, coroborateș
cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codulț ț
administrativ,

          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 actualizarea contractului de lucrări de execu ie pentru proiectul  ț “Modernizare
Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”, după cum urmează:

Valoare ini ială contract:                                                                    835.785,34 lei fără TVAț
Valoare contract actualizat 2018 
(conform noului Cod fiscal)       842.623,15 lei fără TVA
Rest de executat la 31.12.2018:                                                          630.863,37 lei fără TVA
Rest de executat actualizat conform OUG nr. 114/2018:                 703.519,22 lei fără TVA
Valoare contract actualizată conform OUG nr. 114/2018:               986.364,73 lei fără TVA

Art.  2 Se aprobă finantarea contractului  de lucrări  de execu ie  pentru proiectul  ț “Modernizare
Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”, după cum urmează:

Fonduri europene:                                                                               915.279,00 lei fără TVA 
Buget local:                                                                                             71.085,73 lei fără TVA



Art. 3 Se aprobă indicatorii financiari actualiza i în urma finalizării achizi iilor pentru proiectulț ț
“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”, după cum urmează:

Valoare totală:                                                                                      986.364,73 lei fără TVA
Valoare eligibilă:                                                                                   915.279,00 lei fără TVA
Valoare neeligibilă:                                                                                 71.085,73 lei fără TVA

            Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Tăuteu iș
Compartimentul Financiar Contabil.

           Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cuno tin a publică i se comunică,ș ț ș
prin grija secretarului general al comunei Tăuteu, 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”, fiindț
prezen i 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț

                                                                INIŢIATOR
Primar,

Vincze Nandor-Ştefan

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 2285 din 05.08.2019

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectul ț

“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”

               Unitatea administrativ teritorială Comuna Tăuteu are calitatea de beneficiar al Contractului de
finanţare nr. C 0760CN00031560500100 / 01.11.2016, privind lucrarea ”Modernizare Cămin Cultural în
localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu”,  în cadrul Programului Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR).
               Valoarea de investi ie i solicitarea Scrisorii de garan ie din partea Fondului de Garantare aț ș ț
Creditului  Rural  –  IFN  S.A.  pentru  obiectivul  “Modernizare  Cămin  Cultural  în  localitatea  Ciutelec,
comuna Tăuteu” au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 55 din 14 iunie
2017.
                inând cont de prevederile:Ț

 art. 71 din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice

şi  a  unor  măsuri  fiscal  -  bugetare,  modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative  şi
prorogarea unor termene,

 art.  7  alin.  (2)  lit.  b),  din  Instruc iunea  ANAP nr.  2/  2018ț  privind  ajustarea  pre uluiț

contractului  de  achizi ie  publică/  sectorialăț ,  cu  modificările  i  completările  ulterioareș
(Instruc iunea ANAP nr. 1/ 2019),ț

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  publice,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

 art. 41 alin. (1) si (2) si art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;

           În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 10 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ț ț
privind Codul administrativ,  solicit Compartimentului Financiar Contabil întocmirea a Raportului de
specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectulț
“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”.

             În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederile
art.  136  alin.  1  i  alin.  2  din  Ordonan a  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codulș ț ț
administrativ şi supun spre adoptare Consiliului Local al comunei Tăuteu proiectul de hotărâre cu privire
la  aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectul “Modernizare Cămin Cultural înț
localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”, în şedinţa ordinară din data de 27 august 2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 2285/1 din 05.08.2019

AM PRIMIT UN EXEMPLAR

____________________
                                                                                                                                    (Semnătura)

                                        CĂTRE 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

                   În baza prevederilor art. 136 alin. 3 li. a, alin. 4, alin. 5 i alin. 10 din Ordonan a de urgen ă aș ț ț

Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  vă  înaintăm  Proiectul  de  hotărâre  privind

aprobarea indicatorilor  financiari  actualiza i  pentru proiectul  “Modernizare  Cămin Cultural  înț

localitatea  Ciutelec,  Comuna  Tăuteu”,  înso it  de  Referatul  de  aprobare  al  primarului  nr.ț

2285/05.08.2019,  cu  solicitarea  de  a  întocmi,  până  la  data  de  23.08.2019,   RAPORTUL  DE

SPECIALITATE aferent proiectului de hotărâre.

                   Men ionăm că proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii în edin a ordinară, convocată peț ș ț

data de 27 august 2019, ora 9.00.

                  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL

      Vincze Nandor- tefan                                                                       Silaghi Adela MariaȘ



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2290 din 05.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectul ț
“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”

                   

            Analizând Referatul de aprobare nr. 2285/05.08.2018 la proiectul de hotărâre privind  aprobarea
indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectul “Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec,ț
Comuna Tăuteu”,
                    
            Având în vedere prevederile:

 art. 71 din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice

şi  a  unor  măsuri  fiscal  -  bugetare,  modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative  şi
prorogarea unor termene,

 art.  7  alin.  (2)  lit.  b),  din  Instruc iunea  ANAP nr.  2/  2018ț  privind  ajustarea  pre uluiț

contractului  de  achizi ie  publică/  sectorialăț ,  cu  modificările  i  completările  ulterioareș
(Instruc iunea ANAP nr. 1/ 2019),ț

 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  publice,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

 art. 41 alin. (1) si (2) si art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;

           În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.ț ț
57/2019 privind Codul administrativ,

           Considerăm că aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentru proiectul “Modernizareț
Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”  este legală i proiectul de hotărâre poate fiș
supus dezbaterii în edin a ordinară din data de 27 august 2019.ș ț

Întocmit,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

Ec. CURTEAN FLORINA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 2424 din 26.08.2019

RAPORT DE AVIZARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor financiari actualiza i pentruț
proiectul “Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu””

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

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

activită i social-culturale, culteț

            Vâzând Referatul de aprobare nr. 2285/05.08.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 2290/05.08.2019 întocmit de Compartimentul Financiar Contabil din cadrul aparatului de
specialitate  al  primarului  comunei  Tăuteu,  cuprinzând  propunerea  privind  aprobarea  indicatorilor
financiari  actualiza i  pentru  proiectul  “Modernizare  Cămin  Cultural  în  localitatea  Ciutelec,  Comunaț
Tăuteu”,
             În conformitate cu prevederile art. 125 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ț ț
privind Codul administrativ,
             Comisiile de specialitate, cu _____ voturi ”pentru”, _____ voturi ”împotrivă” şi _____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de  hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  financiari  actualiza i  pentru  proiectulț
“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu” şi îl propune spre dezbatere
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 27 august 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



JUDEŢUL BIHOR

COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 2424/1 din 26.08.2019

PROCES-VERBAL   AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi: 26.08.2019

            Ordinea de zi: 
2. Proiect  de hotărâre privind aprobarea indicatorilor financiari actualiza i  pentru proiectulț

“Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec, Comuna Tăuteu”.

             PROBLEME:
             Membrii celor trei Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu au
dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe odinea de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat cu ____ voturi
”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.
              Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.      

         

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt

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

ROMÂNIA



JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A   NR. 78
Din 27 august 2019

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
 pe anul 2019

           Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
           Analizând Referatul de aprobare nr. 2421/26.08.2019 a Primarului Comunei Tăuteu şi Raportul de
specialitate nr. 2422/26.08.2019 întocmit de Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de
specialitate  al  Primarului  Comunei  Tăuteu,  cu privire  la  propunerea  de rectificarea  bugetului  local  al
comunei Tăuteu, pe anul 2019,
            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. 6 alin. 2 din Legea nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul
2019, ale art. 49 alin. 2 i alin. 5 i ale art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cuș ș
modificările  şi  completările  ulterioare  i  prevederile  Legii  nr. 500/2002  privind  finan ele  publice,  cuș ț
modificările i completările ulterioare,         ș
           În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b i alin. 4 lit. a,  ale art. 133 alin. 1, coroborateș
cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codulț ț
administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art. 1  Se aprobă rectificarea  bugetului local al al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019,ț
după cum urmează:

SEC IUNEA FUNC IONAREȚ Ț
Partea de ”VENITURI” – suma totală de 70,00 mii lei, din care:
Cod 11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 70,00 mii lei
Partea de ”CHELTUIELI” – suma totală de 70,00 mii lei, din care:
Cap. 51.02 – Autorită i publice locale i ac iuni externeț ș ț  – suma de 70,00 mii lei, din care:
            Titlul 20 ”Bunuri i servicii”ș  – suma de 70,00 mii lei

             Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Financiar-
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu.
            Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cuno tin a publică iș ț ș  se comunică,
prin grija secretarului general al comunei Tăuteu, cu:

- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihorț ț
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului 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 GENERAL
    Vincze Lehel-Iuliu                                              Silaghi Adela Maria

  

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 17 din 26.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea rectificării bugetului local al 

Comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

           Analizând Referatul de aprobare nr. 2421/26.08.2019 a Primarului Comunei Tăuteu, cu privire la
propunerea de rectificarea bugetului local al comunei Tăuteu, pe anul 2019,
            Luând în considerare avizul favorabil/nefavorabil 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. 6 alin. 2 din Legea nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul
2019, ale art. 49 alin. 2 i alin. 5 i ale art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cuș ș
modificările  şi  completările  ulterioare  i  prevederile  Legii  nr. 500/2002  privind  finan ele  publice,  cuș ț
modificările i completările ulterioare,         ș
           În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b i alin. 4 lit. a,  ale art. 133 alin. 1, coroborateș
cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codulț ț
administrativ,
            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 rectificarea  bugetului local al al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019,ț
după cum urmează:
SEC IUNEA FUNC IONAREȚ Ț
Partea de ”VENITURI” – suma totală de 70,00 mii lei, din care:
Cod 11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 70,00 mii lei
Partea de ”CHELTUIELI” – suma totală de 70,00 mii lei, din care:
Cap. 51.02 – Autorită i publice locale i ac iuni externeț ș ț  – suma de 70,00 mii lei, din care:
            Titlul 20 ”Bunuri i servicii”ș  – suma de 70,00 mii lei
            
             Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Financiar-
Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tăuteu.
            Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cuno tin a publică iș ț ș  se comunică,
prin grija secretarului general al comunei Tăuteu, cu:

- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihorț ț
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului 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

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 2421din 26.08.2019

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 

Comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț

            Având în vedere: 
 Adresa nr. 8039/19.08.2019, comunicată de Administra ia Jude eană a Finan elor Publice Bihor,ț ț ț

înregistrată la institu ia noastră sub nr. 2378/20.08.2019, cu privire la alocarea sumei de 70,00 miiț
lei – cod indicator 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,

               
            În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 10 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ț ț
privind Codul  administrativ,  solicit  Compartimentului  Financiar Contabil întocmirea,  de urgen ă,  aț
Raportului de specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ț

               În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederile
art.  136  alin.  1  i  alin.  2  din  Ordonan a  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codulș ț ț
administrativ şi supun spre adoptare Consiliului Local al comunei Tăuteu proiectul de hotărâre cu privire
la  aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019ț , în şedinţa
ordinară din data de 27 august 2019. 

Iniţiator,
PRIMAR,

Vincze Nandor-Ştefan



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 2421/1 din 26.08.2019

AM PRIMIT UN EXEMPLAR

____________________
                                                                                                                                    (Semnătura)

                                          CĂTRE 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

                   În baza prevederilor art. 136 alin. 3 li. a, alin. 4, alin. 5 i alin. 10 din Ordonan a de urgen ă aș ț ț

Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  vă  înaintăm  Proiectul  de  hotărâre  privind

aprobarea rectificării  bugetului  local  al  comunei  Tăuteu,  jude ul  Bihor, pe anul  2019ț ,  înso it  deț

Referatul de aprobare al primarului nr. 2421/26.08.219, cu solicitarea de a întocmi, în regim de urgen ă,ț

azi 26.08.2019, până la ora 9.00  RAPORTUL DE SPECIALITATE aferent proiectului de hotărâre.

                   Men ionăm că proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii în edin a ordinară, convocată peț ș ț

data de 27 august 2019, ora 9.00.

                  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL

      Vincze Nandor- tefan                                                                       Silaghi Adela MariaȘ



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2422 din 26.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț

 pe anul 2019

              În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 din Legea nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe
anul 2019, ale   Legii nr. 500/2002 privind finan ele publice, cu modificările i completările ulterioare,ț ș
precum i ale art. 49 alin. 2 i alin. 5 i ale art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,ș ș ș
cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează:
           ”Art. 49. (1) Prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se cuprind şi se aprobă, după caz, veniturile
şi creditele bugetare în structura clasificaţiei bugetare.
            (2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar.
           (3) Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare.
           (4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un
program  la  altul  se  aprobă  de  autorităţile  deliberative,  pe  baza  justificărilor  corespunzătoare  ale
ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
            (5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele
aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de
rectificare, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
           (6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi
privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare, precum
şi a programului de la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii  clasificaţiei
bugetare şi a programului la care se suplimentează prevederile bugetare”.

            Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2421/26.08.2019 întocmit de Primarul comunei Tăuteu –
ini iatorul Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului local al comunei Tăuteu, jude ulț ț
Bihor pe anul 2019,

            Luând în considerare:
 Adresa nr. 8039/19.08.2019, comunicată de Administra ia Jude eană a Finan elor Publice Bihor,ț ț ț

înregistrată la institu ia noastră sub nr. 2378/20.08.2019, cu privire la alocarea sumei de 70,00 miiț
lei – cod indicator 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,


             În contextul celor expuse mai sus, este prioritar rectificarea bugetului local al Comunei Tăuteu,
jude ul Bihor, pe anul 2019ț , după cum urmează:

SEC IUNEA FUNC IONAREȚ Ț

Partea de ”VENITURI” – suma totală de 70,00 mii lei, din care:
Cod 11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 70,00 mii lei



Partea de ”CHELTUIELI” – suma totală de 70,00 mii lei, din care:
Cap. 51.02 – Autorită i publice locale i ac iuni externeț ș ț  – suma de 70,00 mii lei, din care:
            Titlul 20 ”Bunuri i servicii”ș  – suma de 70,00 mii lei
            

            În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.ț ț
57/2019 privind Codul administrativ,         

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

            Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor pe anul 2019,ț  în
edin a ordinară din data de 27 august 2019.ș ț

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 din cadrul
Nr. 2425 din 26.08.2019

RAPORT DE AVIZARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu, pe anul 2019

Comisia  de  specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al comunei
Tăuteu,

                 Văzând Expunerea de motive nr. 2421/26.08.2019 a primarului comunei Tăuteu, care  pledează
pentru  adoptarea  prezentei  hotărâri  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  2422/26.08.2019,  din  care  rezultă
necesitatea aprobării rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu pe anul 2019,

                În conformitate cu prevederile art. 125 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ț ț
privind Codul administrativ,

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

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului  local al  Comunei Tăuteu, pe anul
2019 şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Tăuteu din data de 27
august 2019.

                                 PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                 Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan



ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Tăuteu
Nr. 2425/1 din 26.08.2019

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi 26.08.2019

             Ordinea de zi: 

             1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tăuteu, pe

anul 2019.

             PROBLEME:

             Membrii Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadruldin 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.      

                   
                          PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                          Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan


