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Nr. 185 din 22 ianuarie 2019

P R O C E S - V E R B A L

            Încheiat azi, 31 ianuarie 2019, 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, convocată în baza  Dispoziţiei Primarului Comunei Tăuteu nr.
31/22 ianuarie 2019 i al Convocatorului nr. 183/22.01.2019.ș

            Azi, data de mai sus, s-a afişat la avizierul Primăriei Comunei Tăuteu i peș
site-ul www.comunatauteu.ro  comunicatul privind data şi ora desfăşurării şedinţei
ordinare a Consiliului local al Comunei Tăuteu, precum şi Ordinea de zi a şedinţei
ordinare din data de  31 ianuarie 2019.

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

SECRETAR,
Silaghi Adela Maria

http://www.comunatauteu.ro/
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C O M U N I  C A T

          În atenţia locuitorilor Comunei Tăuteu,

               Vă facem cunoscut că în data de 31 ianuarie 2019, 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. 31 din 22 ianuarie
2019, cu următoarea Ordine de zi:

1 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Procesului-verbal  al  şedinţei
ordinare din data de 19 decembrie 2019.

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

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  Chiribi  i  Ciutelec,ț ș ș
comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor,   din  proprietatea  Statului  Român  înț
proprietatea privată a comunei Tăuteu, precum i atribuirea de numereș
cadastrale acestor imobile.

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.

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

6 Proiect de hotărâre privind  aprobarea execu iei bugetare pe anul 2018ț
i a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al  S.C. SERVICIULș

PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
7 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  propunerii  de  evaluare  a

performanţelor profesionale individuale pe anul 2018, ale secretarului
comunei Tăuteu, judeţul Bihor.

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.

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

10  Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de emitere a acordului
i autoriza iei de func ionare a operatorilor economici care desfa oaraș ț ț ș

activită i comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie iț ș
altele pe teritoriul administrativ al comunei Tăuteu, jude ul Bihor. ț

11  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic
General al comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț

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

13  Diverse:  solu ionarea  unor  cereri  ale  cetă enilor  i  alte  problemeț ț ș
curente.

PRIMAR
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN
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