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Nr. 2647 din 15 decembrie 2017

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

            Încheiat azi, 15 decembrie 2017, 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.
295/15 decembrie 2017.

            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
din data de  21 decembrie 2017.

           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 21 decembrie 2017, ora 8.00 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. 295  din  15
decembrie 2017, cu următoarea ordine de zi:

1 Proiect de hotărâre privind alegerea pre edintelui de edin ă.ș ș ț

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare

din data de 29 noiembrie 2017.

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată

din data de 11 decembrie 2017.

4 Proiect de hotărâre privind validarea Dispozi iei Primarului nr. 264  din 29ț

noiembrie  2017  privind virarea de credite  în  cadrul  aceluia i  capitol   iș ș

rectificarea bugetului local al comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe trimestrul alț

IV-lea al anului 2017.

5 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Strategiei  Achizi iilor  Publice  aț

comunei  Tăuteu  i  a  Programului  anual  de  achiziţii  publice  al  comuneiș

Tăuteu, pe anul 2018.

6 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  actualizării  Regulamentului  de

organizare i funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului Comuneiș

Tăuteu, jude ul Bihor. ț

7 Proiect de hotărâre privind modificarea i completarea Hotărârii Consiliuluiș

Local  nr. 37  din  28 aprilie  2017 privind aprobarea taxelor  i  impozitelorș

locale pe  anul 2018.

8 Proiect  de hotărâre privind aprobarea modificării  i  completării  Hotărâriiș

Consiliului Local nr. 60 din 31 iulie 2017 privind aprobarea salariilor de bază

pentru func ionarii publici i personalul contractual din cadrul aparatului deț ș



COMUNA TĂUTEU
Tăuteu, nr. 122, jud. Bihor, tel/fax: 0259354825, 0259354826,
e-mail: primariatauteu@yahoo.com, www.comunatauteu.ro

specialitate  al  primărului  comunei  Tăuteu,  jude ul  Bihor,  precum  i  aț ș

salariului de bază al secretarului comunei Tăuteu.

9 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Acordului  colectiv  de  muncă  i  aș

Contractului colectiv de muncă pentru angaja ii Primăriei comunei Tăuteu.ț

10 Proiect de hotărâre privind aprobarea analizei apărării împotriva incendiilor

în comuna Tăuteu, pe anul 2017.

11 Proiect de hotărâre privind aprobarea execu iei bugetare pe anul 2017 i aț ș

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al  S.C. Serviciul Public de

Interes Comunal Tăuteu S.A.

12 Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării  salariilor pentru angaja iiț

din cadrul S.C. Serviciul Public de Interes Comunal Tăuteu S.A.

13 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  majorării  tarifului  la  apa  potabilă

furnizată de S.C. Serviciul Public de Interes Comunal Tăuteu S.A. 

14 Proiect  de hotărâre privind aprobarea completării  Strategiei  de dezvoltare

locală a Comunei Tăuteu, jude ul Bihor.ț

15 Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  implementării  proiectului

”ACHIZI ONARE UTILAJ ÎN COMUNA TĂUTEU”.Ț

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

PRIMAR
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN
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