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Nr. 666 din 21 februarie 2020

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE

            Încheiat azi,  21 februarie 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  28 februarie  2020,  ora 9.00 convocată în baza
Dispoziţiei Primarului Comunei Tăuteu nr. 29/21 februarie 2020. 

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

SECRETAR GENERAL
jr. Silaghi Adela Maria
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21 februarie 2020

C O M U N I  C A T

          În atenţia locuitorilor  Comunei Tăuteu,

          Vă facem cunoscut că în data de 28 februarie 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. 29  din 21 februarie
2020, cu următoarea Ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare dinș ț
31 ianuarie 2020.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru
comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

4. Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  documenta iei  pentru  lucrarea  Planț
Urbanistic  Zonal  –  CONSTRUIRE ÎN INTRAVILAN HALĂ PRODUC IEȚ
PRODUSE DIN BETON ARMAT PENTRU CONSTRUC II – PUZ+PUD –Ț
comuna Tăuteu, sat Chiribi , Nr. cadastral 52132, jude ul Bihor.ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,
materiale  şi  financiare  pentru  gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă  în  comuna
Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru
Situaţii  de  Urgenţă  al  comunei  Tăuteu  şi  aprobarea  Regulamentului  de
organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  Analiză  şi  Acoperire  a
Riscurilor în comuna Tăuteu, judeţul Bihor, pe anul 2020.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  măsuri  pentru  prevenirea
incendiilor pe raza comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
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9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulilor  şi  măsurilor  de  apărare
împotriva  incendiilor  pentru  domeniul  public  şi  privat  din  comuna  Tăuteu,
jude ul Bihor, pe anul 2020.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

10.Proiect  de  hotărâre  privind  însuşirea  Raportului  anual  al  Primarului  privind
starea economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2019.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea de
către contravenien i de muncă neremunerată  în folosul comunită ii, ca obliga ieț ț ț
stabilită de instan a de judecată.ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

12.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 acestor imobile.
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț

       13. 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. 27 din 21.02.2020
Anexă la convocatorul nr. ______/__.02.2020

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

a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, convocată pe data de 28 februarie 2020

Având  în  vedere  Dispoziţia  Primarului  nr.  29  din  21  februarie  2020  prin  care  primarul
comunei Tăuteu propune Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, din
data  de  28  februarie  2020,  orele  9.00  i  Raportul  de  aprobare  nr.  221/21.01.2020  întocmit  deș
secretarul general al comunei Tăuteu, jude ul Bihor,ț
           Ţinând cont de prevederile art. 135 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019ț ț
privind 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 28 februarie 2020, orele 9.00, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al edin ei ordinare din 31 ianuarie 2020:ș ț
- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 537/14.02.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu,
jude ul Bihor, pe anul 2020:ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 35/08.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport  de  specialitate  nr.  539/14.02.2020,  întocmit  de  Compartimentul  Financiar

Contabil.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli  pentru comuna Tăuteu,
jude ul Bihor, pe anul 2020:ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 319/31.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport  de  specialitate  nr.  541/14.02.2020,  întocmit  de  Compartimentul  Financiar

Contabil
4.  Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  documenta iei  pentru  lucrarea  Plan  Urbanistic  Zonal  –ț
CONSTRUIRE  ÎN  INTRAVILAN  HALĂ  PRODUC IE  PRODUSE  DIN  BETON  ARMATȚ
PENTRU CONSTRUC II – PUZ+PUD – comuna Tăuteu, sat Chiribi , Nr. cadastral 52132, jude ulȚ ș ț
Bihor:

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
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- Referat de aprobare nr. 320/31.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport de specialitate nr. 542/14.02.2020, întocmit de consilierul - urbanism

5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  asigurare  cu  resurse  umane,  materiale  şi
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020:ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 321/31.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport de specialitate nr. 543/14.02.2020, întocmit de inspectorul protec ie civilăț

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
al comunei Tăuteu şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020ț :

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 322/31.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport de specialitate nr. 544/14.02.2020, întocmit de inspectorul protec ie civilăț

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în comuna
Tăuteu, judeţul Bihor, pe anul 2020:

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 323/31.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport de specialitate nr. 545/14.02.2020, întocmit de inspectorul protec ie civilăț

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri  pentru prevenirea incendiilor  pe raza
comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020:ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 324/31.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport de specialitate nr. 546/14.02.2020, întocmit de inspectorul protec ie civilăț

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru
domeniul public şi privat din comuna Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020:ț

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 536/14.02.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport de specialitate nr. 547/14.02.2020, întocmit de inspectorul protec ie civilăț

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului anual al Primarului privind  starea economică,
socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2019:

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 538/14.02.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport de specialitate nr. 549/14.02.2020, întocmit de secretarul general al comunei

11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  prestarea  de  către
contravenien i de muncă neremunerată  în folosul comunită ii,  ca obliga ie stabilită de instan a deț ț ț ț
judecată:

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 553/14.02.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport de specialitate nr. 669/21.02.2020, întocmit de viceprimarul comunei

12. 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 acestorț ș
imobile:

- Ini iator: Primarul comunei Tăuteuț
- Referat de aprobare nr. 168/17.01.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu
- Raport de specialitate nr. 540/14.02.2020, întocmit de viceprimarul comunei
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13. 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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