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Nr. 233 din 23 ianuarie 2020

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE

            Încheiat azi,  23 ianuarie 2020, la sediul Primăriei Comunei Tăuteu,  cu
ocazia aducerii la cunoştinţa populaţiei – locuitori ai Comunei Tăuteu, precum
şi a celor interesaţi a datei şi orei desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului
local  al  Comunei  Tăuteu,  în  conformitate  cu  prevederile  art.  135  alin.  4  din
Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. ț ț

             Azi, data de mai sus, s-a afişat la avizierul Primăriei Comunei Tăuteu
comunicatul privind data şi ora desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al
Comunei Tăuteu, precum şi Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a
şedinţei  ordinare,  din  data  de   31  ianuarie  2020,  ora  9.00 convocată  în  baza
Dispoziţiei Primarului Comunei Tăuteu nr. 2/23 ianuarie 2020. 

           Drept  pentru  care  s-a  încheiat  prezentul  Proces-verbal  într-un singur
exemplar.

SECRETAR GENERAL
jr. Silaghi Adela Maria
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23 ianuarie 2020

C O M U N I  C A T

          În atenţia locuitorilor  Comunei Tăuteu,

          Vă facem cunoscut că în data de 31 ianuarie 2020, ora 9.00 în sala de şedinţa a
Primăriei  Comunei  Tăuteu,  va  avea  loc  şedinţa  ordinară  a  Consiliului  Local  al
Comunei Tăuteu, convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr. 2  din 23 ianuarie 2020,
cu următoarea Ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare dinș ț

19 decembrie 2019.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

2. Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  Dispozi iei  Primarului  nr.  107  din  23ț

decembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tăuteu, jude ulț

Bihor, pe trimestrul al IV-lea al anului 2019.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

3. Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  Dispozi iei  Primarului  nr.  108  din  24ț

decembrie 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tăuteu, jude ulț

Bihor, pe trimestrul al IV-lea al anului 2019.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei apărării împotriva incendiilor pe

anul 2019 i a Planului de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor peș

raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local alț

comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2019.ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  i  completării  Hotărâriiș

Consiliului Local nr. 60 din 31 iulie 2017 privind aprobarea salariilor de bază
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pentru  func ionarii  publici  i  personalul  contractual  din  cadrul  aparatului  deț ș

specialitate al primărului comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile – terenuri intravilane

–  din domeniul public în domeniul privat al comunei Tăuteu, jude ul Bihor iț ș

atribuirea de numere cadastrale.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execu iei  bugetare  pe  anul  2019  i  aț ș

bugetului  de  venituri  i  cheltuieli  pe  anul  2020  pentru   S.C.  SERVICIULș

PUBLIC  DE  INTERES  COMUNAL  TĂUTEU  S.A.  (S.C.  SPIC  TĂUTEU

S.A.).

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanţelor

profesionale  individuale  pe  anul  2019  ale  secretarului  general  al  Comunei

Tăuteu, judeţul Bihor.

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

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

PRIMAR
VINCZE NANDOR- TEFANȘ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
SECRETAR GENERAL
Nr. 10 din 20.01.2020
Anexă la convocatorul nr. ______/__.01..2020

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

a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, convocată pe data de 31 ianuarie 2020

Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 2 din 23 ianuarie 2020 prin care primarul comunei
Tăuteu propune Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din data de
31 ianuarie 2020, orele 9.00 i Raportul de aprobare nr. 221/21.01.2020 întocmit de secretarul generalș
al 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 a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,ț 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 31 ianuarie 2020, orele 9.00, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare din 19 decembrie 2020:ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 30/08.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu

2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispozi iei Primarului nr. 107 din 23 decembrie 2019 privindț
rectificarea bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe trimestrul al IV-lea al anului 2019:ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 31/08.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport  de  specialitate  nr.  173/20.01.2020,  întocmit  de  Compartimentul  Financiar

Contabil.
3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispozi iei Primarului nr. 108 din 24 decembrie 2019 privindț
rectificarea bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe trimestrul al IV-lea al anului 2019:ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 32/08.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport  de  specialitate  nr.  174/20.01.2020,  întocmit  de  Compartimentul  Financiar

Contabil
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei apărării  împotriva incendiilor pe anul 2019 i aș
Planului de măsuri în domeniul apărării împotriva incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
pe anul 2020:

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 33/08.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport de specialitate nr. 175/20.01.2020, întocmit de inspectorul protec ie civilăț
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local al comunei Tăuteu,ț
jude ul Bihor, pe anul 2019.:ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 34/08.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport  de  specialitate  nr.  176/20.01.2020,  întocmit  de  Compartimentul  Financiar

Contabil
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării i completării Hotărârii Consiliului Local nr. 60ș
din  31  iulie  2017  privind  aprobarea  salariilor  de  bază  pentru  func ionarii  publici  i  personalulț ș
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primărului comunei Tăuteu, jude ul Bihorț :

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 167/17.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport  de  specialitate  nr.  177/20.01.2020,  întocmit  de  Compartimentul  Financiar

Contabil
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile – terenuri intravilane – din domeniul
public în domeniul privat al comunei Tăuteu, jude ul Bihor i atribuirea de numere cadastrale:ț ș

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 168/17.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport  de  specialitate  nr.  178/20.01.2020,  întocmit  de  Compartimentul  Urbanism,

Agricol i Cadastruș
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2019 i a bugetului de venituri iț ș ș
cheltuieli pe anul 2020 pentru  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
(S.C. SPIC TĂUTEU S.A.):

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 169/17.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport  de  specialitate  nr.  179/20.01.2020,  întocmit  de  Compartimentul  Financiar

Contabil
9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  propunerii  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale
individuale pe anul 2019 ale secretarului general al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor:

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 180/20.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport  de  specialitate  nr.  220/21.01.2020,  întocmit  de  Compartimentul  Financiar

Contabil
10. 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 grija secretarulului general al comuneiș ș ț ț
Tăuteu, prin afi are la sediul Primăriei comunei Tăuteu i pe site-ul ș ș www.comunatauteu.ro.

             Hotărârea a fost adoptată cu ___ voturi ”pentru”,  ___ voturi ”împotrivă”, ___ ”ab ineri”,ț
fiind 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
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