
 

ANUNŢ 
cu privire la Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu, județul 

Bihor, pe anul 2020 

 

 

             În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost 

elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

comunei Tăuteu pe anul 2020 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului 

local al comunei Tăuteu, în şedinţa ordinară din februarie 2020. 

              Prezentul proiect de buget va suporta modificări urmare a propunerilor ce vor fi 

făcute cât şi a comunicărilor  pe care le vom primi pentru sume defalcate din TVA pentru 

finanţarea investițiilor din fonduri europene și a sumelor  pentru  susţinerea  programelor  

de dezvoltare locală. 

             Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare 

de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau 

recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria comunei Tăuteu, la 

secretarul comunei, până la data de 14 februarie 2020  sau se vor comunica prin e-mail, la 

adresa: primariatauteu@yahoo.com .  

            Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau 

opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la 

care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.  

            Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei comunei Tăuteu 

www.comunatauteu.ro  secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri. 

 

            Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi 

propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: ”Recomandare la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2020”. 

 

 

 

PRIMAR 

Vincze Nandor-Ştefan 
  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:primariatauteu@yahoo.com
http://www.comunatauteu.ro/


PRIMĂRIA COMUNEI TĂUTEU 

Nr. 35/1 din 08.01.2020 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE 

 

 

 

              Încheiat azi, 08.01.2020, la sediul Primăriei din comuna Tăuteu, judeţul Bihor, cu 

ocazia afişării PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local de 

venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2020. 

 

               Anunţul şi Proiectul de Hotărâre s-au afişat la sediul Primăriei comunei Tăuteu, 

intrarea principal în clădirea primăriei, la avizierul instituţiei, precum și pe site-ul 

instituției www.comunatauteu.ro la secțiunea ”Proiecte de hotărâre”. 

 

               Prezentul Proces-verbal a fost întocmit în două exemplare. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Silaghi Adela Maria 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU 

Nr. 6/08.01.2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  

al comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2020 

 

           Analizând Referatul de aprobare nr. 35/08.01.2020 a primarului comunei Tăuteu și Raportul de 

specialiate cu nr. 856/18.03.2019 al Compartimentului Financiar Contabil, din care rezultă necesitatea 

aprobării bugetului local al comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2020, 

           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Tăuteu, 

            Având în vedere  prevederile din Legea nr. 5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020, ale art. 

1, alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

           Respectând prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, 

           În temeiul prevederilor art. 129 alin. 4 lit. a și alin. 5, ale art. 133 alin. 1, coroborate cu 

prevederile  art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 

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 bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Tăuteu, 

detaliat pe secţiunea Funcţionare şi secţiunea Dezvoltare, după cum urmează: 

 

I. SECŢIUNEA FUNCŢIONARE 

 

PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma totală de 4731,00 mii lei,  după cum urmează: 

- Cod 03.02.18 – Impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal: 

3,00 mii lei 

- Cod 04.02.01 – Sume alocate din cotele defalcate din  impozitul pe venit: 658, 00 mii lei 

- Cod 04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale: 1202,00 mii lei 

- Cod 07.02.01 – Impozite şi taxe pe clădiri:  72,00 mii lei 

- Cod 07.02.02 – Impozit şi taxe pe teren: 356,00 mii lei 

- Cod 07.02.03 – Taxe judiciare de timbre și late taxe de timbre – 1,00 mii lei 

- Cod 11.02.02 – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor: _______ mii lei 

- Cod 11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale: 

1886,00 mii lei 

- Cod 16.02.02 – Impozit pe mijloace de transport: 305,00 mii lei 

- Cod 16.02.03 – Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe: 2,00 mii lei 

- Cod 16.02.50 – Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 

desfășurare de activități: 8,00 mii lei 

- Cod 18.02 – Alte impozite şi taxe fiscale: 1,00 mii lei 

- Cod 30.02 – Venituri din proprietate, concesiuni şi închirieri: 165,00 mii lei 



- Cod 35.02 – Amenzi, penalităţi şi confiscări: 150,00 mii lei 

- Cod 36.02 – Diverse venituri: 30,00 mii lei 

- Cod 37.02.03 – Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare: 

minus 150,00 mii lei 

- Cod 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat: 42,0 mii lei 

  

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma totală de 4731,00 mii lei,  după cum urmează: 

 

Cap. 51.02 – Autorităţi executive – suma totală de 2681,30 mii lei, din care: 

- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 1635,10 mii lei 

- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 956,20 mii lei 

- Titlul 59 – ”Asociații și fundații”: 90,00 mii lei 

 

Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale – suma totală de 1,00 mii lei, din care: 

- Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale: 1,00 mii lei 

 

Cap. 65.02 – Învăţământ – suma totală de 40,00 mii lei, din care: 

- Titlul 20 “Bunuri şi servicii”: 40,00 mii lei 

- Titlul 57 ”Asistență socială”: _____ mii lei 

 

Cap. 66.02 – Sănătate – suma totală de 42,00 mii lei, din care: 

- Titlul 10 “Cheltuieli de personal”: 42,00 mii lei 

 

Cap. 67.02 – Cultură – suma totală de 166,15 mii lei, din care: 

- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 51,15 mii lei 

- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 115,00 mii lei 

 

Cap. 68.02 – Asistenţă socială – suma totală de 346,00 mii lei, din care: 

- Titlul 57 –  “Ajutoare sociale”: 346,00 mii lei 

 

Cap. 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – suma totală de  suma de 510,00 mii lei, din 

care: 

- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 510,00 mii lei 

 

Cap. 84.02 – Transporturi –  suma totală de 944,55 mii lei, din care: 

- Titlul 10 – “Cheltuieli de personal”: 94,20 mii lei  

- Titlul 20 – “Bunuri şi servicii”: 850,35 mii lei 

 

II. SECŢIUNEA DEZVOLTARE 

 

PARTEA DE VENITURI – se constituie din suma de 886,56 mii lei, din care: 

- Cod 37.02.04 – Vărsăminte din Secţiunea “Funcţionare”: 150,00 mii lei 

- Cod 43.02.31 – Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020: 

______mii lei 

- Cod 48.02.04 – Programe din FEADR: _______ mii lei 

- Cod 40.14 – Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 

Dezvoltare: 736,56 mii lei 

 

PARTEA DE CHELTUIELI – se constituie din suma de 886,56 mii lei, astfel: 

- Cap. 65.02 – Învățământ – suma totală de 328,78 mii lei, din care: 



Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Înființare After School în 

localitatea Bogei, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 328,78 lei  

- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de  360,38 mii lei, din care: 

Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Modernizare Cămin 

Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 210,38 lei 

Cod 71.01.01 – Construcții: 150,00 mii lei 

- Cap. 74.02 – Protecția mediului – suma totală de 150,00 mii lei, din care:  

Cod 71.01.30 – Alte active fixe (inclusive reparații capitale) – cheltuieli proiectare, avize, 

consultanță pentru înființarea sistemului de canalizare: 150,00 mii lei 

- Cap. 84.02 – Transporturi – cheltuieli de capital: suma totală de 47,40 mii lei, din care: 

Cod 71.01.01 – Construcții: 47,40 mii lei 

 

             Art. 2 Excedentul anului 2019 și al anilor anteriori, în sumă de 736,56 mii lei se va vira la 

partea de Venituri la Cod 40.14 – Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea 

cheltuielilor secțiunii de ”Dezvoltare”, urmând a se folosi în cursul anului 2020 pentru finanțarea 

următoarelor obiective de investiții: 

- Cap. 65.02 – Învățământ – suma totală de 328,78 mii lei, din care: 

Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Înființare After School în 

localitatea Bogei, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 328,78 lei  

- Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie – suma totală de  196,90 mii lei, din care: 

Cod 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – ”Modernizare Cămin 

Cultural în localitatea Ciutelec, comuna Tăuteu, județul Bihor”: 196,90 lei 

- Cap. 70.02 – Locuințe servicii și dezvoltare – suma totală de 150,00 mii lei, din care:  

Cod 71.01.01 – Construcții: 150,00 mii lei 

- Cap. 74.02 – Transport – suma totală de 47,40 mii lei, din care: 

Cap. 71.01.01 – Construcții: 47,40 mii lei 

 

Art. 3 Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2020 detaliat 

conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

           Art. 4 Se aprobă formularele de fundamentare a finanţării programelor de investiţii, conform 

anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.       
Art. 5 Primarul comunei Tăuteu, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în 

care Compartimentul Finanicar Contabil va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

            Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 

- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor 

- Primarul comunei Tăuteu 

- Compartiment Financiar Contabil 

- Site: www.comunatauteu.ro   

 

           Hotărârea a fost adoptată cu ____ voturi ”pentru”,  ____ voturi ”împotrivă”, ____ ”abțineri”, 

fiind prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu. 

 

                                                                                                  Avizează pentru legalitate 

                                                                                           În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din  

                      INIȚIATOR                                         O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ                                                             

                         PRIMAR                                                             SECRETAR GENERAL 

             Vincze Nandor-Ștefan                                                        Silaghi Adela Maria 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TĂUTEU 

PRIMAR 

Nr. 35 din 08.01.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al  

comunei Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2020 

 

 

             În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020, ale art. 

1, alin. 2, lit. a, art. 5, art. 14, art. 23, art. 25 şi ale art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

             În temeiul prevederilor art. 129 alin. 4 lit. a și alin. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului  

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

            Având în vedere cele menționate anterior, Compartimentul Financiar Contabil va proceda la 

întocmirea Raportului de specialitate,  prin care să se propună cifrele de buget pentru anul 2020, 

            

            În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în prevederile 

art. 136 alin. 1 și alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ şi supun spre adoptare Consiliului Local al comunei Tăuteu proiectul de hotărâre cu privire 

la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2020, în ședința 

ordinară din data de _______________.  

 

  

 

Inițiator, 

PRIMAR, 

Vincze Nandor-Ştefan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




