
 
ROMÂNIA 
JUDE UL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI T UTEU 
 

 
H O T  R Â R E A    NR. 15 

Din 28 februarie 2017 
Privind însuşirea Raportului anual al primarului privind  starea economic , social  şi de 

mediu a comunei T uteu, pe anul 2016 
 

 
 

Consiliul Local al Comunei T uteu, jude ul Bihor, întrunit în şedin  ordinar ,  
Având în vedere Expunerea de motive nr. 259/03.02.2016 a primarului comunei T uteu şi 

Raportul de specialitate nr. 260/03.02.2017 cu privire la însuşirea Raportului anual al primarului privind 
starea economic , social  şi de mediu a comunei T uteu pe anul 2016, 
           Luând în considerare avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
Comunei T uteu, 
           inând cont de prevederilor art. 63, alin. 3, lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administra ia 
public  local , republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
            În temeiul prevederilor art. 36, art. 45 alin. 1, coroborate cu prevederile art. 115, alin. 1, lit. b 
din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare, 

H O T  R  Ş T E: 
 

Art.1. Se însuşeşte Raportul anual privind starea economic , social  şi de mediu a comunei 
T uteu pe anul 2016, în forma în care a fost prezentat de primarul comunei T uteu, şi care face parte 
integrant  din prezenta hot râre. 
            Art.2. Prezenta hot râre se comunic  cu: 

- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihor 
- Primarul comunei T uteu 
- Publicul prin afişare  

 
             Hot rârea a fost adoptat  cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotriv ”, -- ”abțineri”, fiind 
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei T uteu.     
 
 
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDIN                                                     CONTRASEMNEAZ   
     CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR 
            Bradacs Zsolt                                     Silaghi Adela Maria 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDE UL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI T UTEU 
Nr. 259 din 03.02.2076 

 
 

PROIECT DE HOT RÂRE 
Privind însuşirea Raportului anual al primarului privind  starea economic , social  şi de 

mediu a comunei T uteu, pe anul 2016 
 
 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 259/03.02.2017 a primarului comunei T uteu şi 
Raportul de specialitate nr. 260/03.02.2017 cu privire la însuşirea Raportului anual al primarului privind 
starea economic , social  şi de mediu a comunei T uteu pe anul 2016, 
           Luând în considerare avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
Comunei T uteu, 
           inând cont de prevederilor art. 63, alin. 3, lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administra ia 
public  local , republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
            În temeiul prevederilor art. 36, art. 45 alin. 1, coroborate cu prevederile art. 115, alin. 1, lit. b 
din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare, 
            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:  
 

P R O I E C T  D E  H O T  R Â R E 
 

Art.1. Se însuşeşte Raportul anual privind starea economic , social  şi de mediu a comunei 
T uteu pe anul 2016, în forma în care a fost prezentat de primarul comunei T uteu, şi care face parte 
integrant  din prezentul proiect de  hot râre. 
            Art.2. Prezenta hot râre se comunic  cu: 

- Institu ia Prefectului – Jude ul Bihor 
- Primarul comunei T uteu 
- Publicul prin afişare  

 
           Hotărârea a fost adoptată cu ..... voturi ”pentru”,  ..... voturi ”împotrivă”, ...... ”abțineri”, fiind 

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

INI IATOR 
Primar, 

Vincze Nandor-Ştefan 
 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar 

Jr. Silaghi Adela Maria 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDE UL BIHOR 
COMUNA T UTEU 
PRIMAR 
Nr. 259 din 03.02.2017 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hot râre privind însuşirea Raportului anual al primarului privind  starea 

economic , social  şi de mediu a comunei T uteu, pe anul 2016 
 

 
 
             Analizând activitatea administra iei publice locale, obiectivele atinse în cursul anului 2016, 
precum şi obiectivele propuse a se realiza în anul 2017, 
             În conformitate cu prevederile Legii administra iei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare şi în contextul atribu iilor primarului referitoare la rela ia cu 
consiliul local, am dispus compartimentului de specialitate elaborarea Raportului anual privind starea 
economic , social  şi de mediu a comunei T uteu pentru anul 2016, cuprinzând activitatea 
administra iei publice locale în anul 2016, în vederea asigur rii cadrului necesar realiz rii atribu iilor şi 
responsabilit ilor care ne revin în solu ionarea şi gestionarea interesului colectivit ii locale pe care o 
reprezent m. 
            Fa  de cele mai sus, în temeiul prevederilor art. 36, art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, 
privind administra ia public  local , republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, prezint spre 
dezbatere şi aprobare, în ședința ordinar  a Consiliului Local al comunei T uteu din data de 28 februarie 
2017, proiectul de hot râre privind însuşirea Raportului de activitate privind starea economic , social  şi 
de mediu a comunei T uteu pe anul 2016.  
 
 

Iniţiator, 
PRIMAR 

Vincze Nandor-Ştefan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDE UL BIHOR 
COMUNA T UTEU 
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 
Nr. 260 din 03.02.2017 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 la proiectul de hot râre privind însuşirea Raportului anual al primarului privind  starea 

economic , social  şi de mediu a comunei T uteu, pe anul 2016 
 
 
            Analizând proiectul de hot râre şi anexa acestuia, am constatat urm toarele:  

 Raportul de activitate a fost elaborat în baza rapoartelor de activitate ale institu iilor, 
compartimentelor şi serviciilor publice care func ioneaz  la nivelul comunei T uteu şi con ine 
informa ii şi date edificatoare privind evolu ia, la nivelul anului 2016, a situa iei economice, 
sociale şi de mediu al comunei T uteu.  

 Obiectivele propuse a se realiza în anul 2017 sunt oportune, necesare şi corespund cu direc iile 
prioritare de dezvoltare ce vor fi cuprinse în Strategia de dezvoltare a comunei T uteu pentru 
perioada 2014 – 2020. 

 Obiectivele de investiții demarcate în anul 2016 constituie o prioritate și în anul 2017, fiind 
necesar  asigurarea finanț rii/cofinanț rii de la bugetul local.  

 
            În concluzie, în contextul celor expuse mai sus, constat c  propunerea făcută se încadrează în 
prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hot râre propus, în şedin a ordinar  din 
data de  28 februarie 2017.  

 
 

 
Consilier 

Cozma Gabriela Florentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ANEX  
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tăuteu nr. 15 din data de 28 februarie 2017  

privind aprobarea Raportului anual al primarului privind  starea economică, 
 socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2016 

  
 

 
 

RAPORTUL PRIMARULUI 
Privind starea economic , social  şi de mediu a comunei T uteu în anul 2016 

 
 
              CUVÂNT ÎNAINTE 
 
             Misiunea  Primarului, viceprimarului, secretarului comunei şi a aparatului de specialitate al 
primarului  constituie o structur  func ional  cu activitate permanent , denumit  prim ria comunei, 
care duce la îndeplinire hot rârile consiliului local şi dispozi iile primarului, solu ionând problemele 
curente ale colectivit ii locale, solu ioneaz  şi gestioneaz , în numele şi în interesul colectivit ii locale 
pe care o reprezint , treburile publice, în condi iile legii, asigur  respectarea drepturilor şi libert ilor 
fundamentale ale cet enilor, a prevederilor Constitu iei, precum şi punerea în aplicare a legisla iei în  
vigoare. 
               Împreun  cu func ionarii aparatului de specialitate din cadrul Prim riei comunei T uteu 
încerc m s  îmbun t im în fiecare an calitatea şi eficien a muncii noastre.  
              ”Raportului primarului comunei Tăuteu privind starea economică, socială şi de mediu a 
comunei Tăuteu în anul 2016” este un gest normal, în contextul preocup rii pentru o real  deschidere 
şi transparen  a institu iei noastre. Al turi de dezbaterile publice si întâlnirile cu cet enii la diferite 
ocazii, lucrarea de fa  este un instrument de baz  prin care Prim ria comunei T uteu pune la dispozi ia 
cet enilor date concrete despre activitatea noastr  si despre modul cum au fost folosi i banii publici.                      
Raportul con ine informa ii despre activitatea Prim riei, a Consiliului Local şi a serviciilor publice din 
subordinea acestuia, precum şi o raportare statistic  a st rii economice şi sociale a comunei noastre în 
anul 2016.  
                Consider c  datele prezentate în raport pot oferi cet enilor comunei T uteu o imagine 
general  asupra activit ii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficien ei rezolv rii 
problemelor comunit ii locale. 
 
 
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN 

Primarul comunei Tăuteu 

 
 
 
 
 



 
 
 

DINAMICA PERSONALULUI  
DIN  

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI T UTEU 
 
 

1. SITUA IE PERSOANE ANGAJATE ÎN PRIM RIE: 

 30 posturi aprobate prin organigram  

 2 funcții de demnitate public  (primar şi viceprimar) 

 12 func ionari publici, din care: 2 func ii publice de conducere 

                                                       4 func ii publice de execuție vacante 

 16 func ii contractuale (din care 1 expert local pentru romi şi 1 mediator sanitar) 

 

2. DINAMICA PERSONALULUI ÎN ANUL 2016: 

 Angaja i prin concurs  – 9 persoane, dup  cum urmeaz :  

- 1 persoan  pe funcție public  de conducere (secretar comun ) 

- 2 persoane pe funcții publice de execuție (consilier-topograf și consilier)  

- 6 persoane pe funcții contractuale de execuție: 1 referent – bibliotecar, 1 șofer și 3 agenți paz  

 Pensiona i – 2 persoane (funcții publice de execuție: consilier de specialitate și referent) 

 Promova i – nu au fost f cute promov ri în cursul anului 2016 

 

3. La nivelul comunei T uteu nu este înfiin at Serviciul Public de Poli ie Local . 

 
HOT RÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 

 
            În cursul anului 2016, au fost preg tite un num r de 12 şedin e ordinare  şi 1 şedin  
extraordinar  ale Consiliului Local al comunei T uteu. 
           Au fost emise un num r de 90 de hot râri al consiliului local. 
           Au fost emise un num r de 341 dispozi ii ale primarului comunei T uteu. 
 

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPAREN A DECIZIONAL  
 

 Proiecte de acte normative adoptate în anul 2016: 90. 
 Proiecte de acte normative care au fost anun ate public: 90. 
 Num rul total al recomand rilor primate: 0. 
 Num rul total al recomand rilor incluse în proiectele de acte normative şi în con inutul deciziilor 

luate: 0. 



 Num rul participan ilor la şedin ele publice: 37. 
 Dezbateri publice organizate pe baza proiectelor de acte normative: 13. 
 Num rul cazurilor în care autoritatea public  a fost ac ionat  în justi ie pentru nerespectarea 

prevederilor prezentei legi: 0.  
 Sedin e publice desf şurate în prezen a mass-media: 0. 
 Şedin e care nu au fost publice şi motiva ia restric ion rii accesului: 0. 

 
              Având în vedere prevederile art. 63, alin. 3, lit. a din  Legea administra iei publice locale, 
republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, primarul are obliga ia de a prezenta consiliului 
local în primul trimestru al anului un raport anual privind starea economic , social  şi de mediu a 
unit ii administrative-teritoriale. 
             Astfel, în vederea realiz rii acestui deziderat, Prim ria comunei T uteu şi-a propus şi a realizat 
urm toarele ac iuni de interes public în cursul anului 2016 urm toarele obiective: 
 

LUCR RI DE INVESTI II PUBLICE 
 

            În anul 2016 au fost finalizate şi/sau demarate urm toarele investi ii de interes public: 
1. S-au continuat lucr rile la investi ia “Modernizare str zi în comuna T uteu”, proiect finan at 

în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Local  aprobat prin Ordonan a de urgen  a 
Guvernului nr. 28/2013. 

2. S-au continuat lucr rile de reparare a drumului comunal DC122 Poiana. 
3. S-a continuat constructia capelelor la cimitirele din localit ile Chiribiş şi Ciutelec, investi ii 

finan ate de la bugetul local şi de la bugetul consiliului jude ean. 
4. S-a realizat între inerea iluminatului public în toate localit ile comunei şi s-a realizat   

iluminatul festiv de s rb torile de iarna prin montarea de ghirlande luminoase,  medalioane, 
becuri colorate etc. 

5. Proiectul “Modernizare infrastructur  rutier ” depus de Asocia ia de Dezvoltare 
Intercomunitar  “ZONA BISTRA-BARC ” la Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale 
(AFIR) a fost declarant eleigibil, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 
C0720RN00021560500422/23.08.2016. În prezent achiziția este în faz  de licitație – 
procedur  simplificat  online.  

6. Proiectul “Înfiin are After School în localitatea Bogei” depus la Agen ia pentru Finan area 
Investi iilor Rurale (AFIR) a fost declarant eligibil, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 
C0720EN00031560500568/01.11.2016.  

7. Proiectul “Modernizare C min Cultural în localitatea Ciutelec” depus la Agen ia pentru 
Finan area Investi iilor Rurale (AFIR) a fost declarant eligibil, a fost semnat Contractul de 
finanțare nr. C0760CN00031560500100/01.11.2016. 

8. S-au finalizat lucr rile pentru realizarea utilit ilor la casele sociale pentru romi din localitatea 
Bogei – canalizare exterioar , fose septic, extindere re ea de alimentare cu ap , drum de 
acces. 

9. S-au continuat lucr rile de împrejmuire cu gard şi amenajare curte interioar +canalizare 
exterioar  şi fos  septic  la Casa de Cultur  Chiribiş. 

 
 



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 
 

Contul de execu ie a bugetului local al comunei T uteu, la data de 31 decembrie 2016 se 
prezinta astfel: 

 
TOTAL BUGET LOCAL: Prevederi bugetare definitive: 9.010.510 lei 
                                                Încas ri realizate: 7.826.821 lei 

 
SEC IUNEA FUNC IONARE 
 
LA PARTEA DE VENITURI:  Prevederi bugetare definitive: 5.790.510 lei 
                                                       Încas ri realizate: 5.452.898 lei 
 
LA PARTEA DE CHELTUIELI: Credite bugetare definitive: 9.010.510 lei 
                                                           Pl i efectuate: 7.825.515 lei 
 
SEC IUNEA DEZVOLTARE 
 
LA PARTEA DE VENITURI: Prevederi bugetare definitive: 3.220.000 lei 
                                                       Încas ri realizate: 2.373.923 lei 
 
LA PARTEA DE CHELTUIELI: Credite bugetare definitive: 3.220.000 lei 
                                                           Pl i efectuate: 2.373.923 lei 
 
BUGETUL INSTITU IILOR PUBLICE FINAN ATE DIN VENITURI PROPRII ŞI 
SUBVEN II DIN BUGETUL LOCAL: 
 
SEC IUNEA FUNC IONARE 
 
LA PARTEA DE VENITURI:  Prevederi bugetare definitive: 2.868.060 lei 
                                                       Încas ri realizate: 2.079.827 lei 
 

      Analizând realiz rile fa  de debitele stabilite prin func ionarii responsabili reiese faptul c  în 
anul 2016 debitul de încasat din impozite şi taxe locale a însumat 1.577.120 lei şi s-a încasat suma de 
1.214.307 lei în procent de 77 %. La amenzi debitul total însumeaz  219.702 lei şi s-a încasat 43.556 lei, 
în procent de 19%. Consider m c  realiz rile de mai sus dovedesc cu claritate faptul c  func ionarii 
responsabili cu activitatea de încasare a impozitelor şi taxelor locale, s-au implicat în colectarea 
acestora, deşi starea de pauperitate a contribuabililor este prezent  şi în comuna noastr . Situa ia 
încas rii deficiente a amenzilor se datoreaz  lipsei metodelor de constrângere a persoanelor amendate şi 
legisla iei ineficiente în acest domeniu. 

 
 
 
 



SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN  SOCIAL  
 

     1. Conform Legii nr. 416/ 2001, au fost înregistrate 50 cereri de ajutor social, în plata 50 de 
familii cu 132, persoane beneficiare. 

     2. Conform Legii nr. 448/ 2006, avem în plat  un num r de 41 de îndemniza ii pentru persoane 
cu handicap grav. 
           3. Conform legii nr. 277/2010, avem înregistrate un num r de 53 de cereri pentru acordarea 
aloca iei pentru sus inerea familiei. 

     4. Ajutoare înc lzire pentru ajutor social: 61 familii pentru sezonul rece noiembrie 2015 - martie 
2016. 

     5. Ajutor înc lzire locuin e cu lemne de foc, c rbuni, combustibil petrolier: au beneficiat un 
num r de  5 familii din comun . 

     6. Ajutoare înc lzire locuin e cu gaz natural: au beneficiat un num r de 5 familii din localitatea 
Chiribiş.   

     7. Distribuire Program POAD 2015:  640 persoane. 
     8. Num r ajutoare de înmormântare: 3 
     9. Num r ajutoare de urgen : -  
 

S N TATE 
 
            În comuna T uteu func ioneaz  dou  cabinete medicale de Medicin  de Familie cu doi medici şi 
dou  asistente, cu program de consulta ii zilnice. Lâng  cabinetele medicale func ioneaz  farmacia. Atât 
dispensarele, cât şi farmacia sunt localizate în cladirea administrativ  a comunei. Spa iile aferente 
cabinetelor medicale şi farmaciei au fost închiriate pe termen mediu, prin licita ie public . 
 

EDUCA IE ŞI CULTUR  
 

            În comuna T uteu, educa ia este asigurat  de urm taorele unit i de înv mânt preşcolar: 
- Şcoala Gimnazial  nr. 1 T uteu (primar/gimnazial) – unitate şcolar  cu personalitate jurdic . 
- Şcoala Gimnazial  nr. 2 Bogei (primar/gimnazial) – unitate şcolar  cu personalitate jurdic . 
- Şcoala Gimnazial  nr. 3 Chiribiş (primar/gimnazial). 
- Şcoala Gimnazial  nr. 4 Ciutelec (primar/gimnazial). 
- Şcoala Primar  nr. 1 Poiana (primar). 
- Gr dini a cu Program Normal nr. 1 T uteu (preşcolar). 
- Gr dini a cu Program Normal nr. 2 Chiribiş (preşcolar). 
- Gr dini a cu Program Normal nr. 3 Poiana (preşcolar). 
- Gr dini a cu Program Normal nr. 4 Bogei (preşcolar). 
- Gr dini a cu Program Normal nr. 5 Ciutelec (preşcolar). 
 

             Cu bucurie putem s  spunem c  aproape toate unit ile de înva âmânt din comuna noastr  sunt 
reabilitate, modernizate şi dotate cu cele necesare, iar unele func ioneaz  în cl diri noi: Gr dini a cu 
Program Normal nr. 1 T uteu, Gr dini a cu Program Normal nr. 5 Ciutelec şi Şcoala Gimnazial  nr. 4 
Ciutelec. Doar Şcoala Primar  nr. 1 Poiana mai trebuie reabilitat , iar la gr dini ele din localit ile 
T uteu şi Chiribiş trebuie executate lucr ri de amenajare a gardului care desparte gr dini a de şcoal , iar 



la Şcoala Gimnazial  nr. 2 Bogei trebuie realizat  reabilitarea grupurilor sanitare, toate aceste lucr ri 
fiind necesare în vederea ob inerii autoriza iilor sanitare de func ionare pentru aceste unit i şcolare,   
sper m ca în anul 2017 vom g si sursa de finanjare pentru aceasta investiție.  
              În cursul anului 2016 s-au derulat diferite activita i în domeniul cultural şi social, aceastea fiind 
organizate în special de elevii şcolilor din comuna T uteu precum şi de cet enii comunei T uteu, 
respectiv: 
 

- 8 MARTIE - Ziua Interna ional  a Femeii;  
- 1 IUNIE program în aer liber cu ocazia Zilei Copilului;  
- LUNA OCTOMBRIE - Balului strugurilor, organizat anual în satul T uteu;  
- 6 DECEMBRIE organizarea serb rii de Moş Nicolae  
- 25 – 27  DECEMBRIE organizarea balurilor cu ocazia s rb torilor de Craciun, în localit ile: 

T uteu, Chiribiş şi Ciutelec. 
 
             Din lips  de fonduri la bugetul local, nici în anul 2016 nu s-au organizat actiuni cultural-artistice 
si sportive cu ocazia zilei satului Tauteu. 

 
COMPARTIMENT STARE CIVIL  

 
             Din punct de vedere al sarcinilor de serviciu, activitatea în acest domeniu este una deosebit de 
complex , starea civil  începe odat  cu naşterea persoanei şi înceteaz  la decesul acesteia.  
              În anul 2016 s-au oficiat un num r de 28 de c s torii, atât în timpul s pt mânii, cât şi în ziua 
de sâmb t  și 1 act de c s storie transcris. 
              Nu au fost înregistrate cazuri de desfacere a c satoriei pe cale administrativ . 
              Au fost transcrise un num r de 7 acte de naştere și 1 act de adopție. 
              În anul 2016, potrivit actelor normative aplicabile, la nivelul compartimenului s-au întocmit 
referate şi dispozi ii pentru rectificarea unui act de stare civil   care con inea erori materiale şi/sau 
intelectuale un num r de -- şi a fost solu ionat un dosar pentru ortografierea numelui art. 20 din O.G. 
nr. 41/2003 – aplicat pe 1 act de c s torie și 2 acte de naștere.  
         
                Au fost înregistrate un num r de 33 de acte de deces. 
                 Men iuni operate: 137. 
                 Men iuni înaintate la SPCLEP: 91. 
                 Men iuni de divor  operate: 6. 
                 Certificate de stare civi  eliberate: nașteri – 29 
                                                                             c s torie – 46 
                                                                             deces – 47  
 

URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

            În decursul anului 2016 au fost emise:  
- 21 certificate de urbanism, având ca scop predominant construirea de locuin e şi anexe 

gospod reşti, precum şi realizarea de investi ii publice în intravilanul localit ilor comunei 
T uteu. 



- 3 autoriza ii de construire. 
- -- autoriza ii de demolare. 
- 2 autoriza ii pentru panouri publicitare 

 
            Pe parcursul anului 2016, un num r de 31 adrese au fost repartizate c tre persoana care de ine 
atribu ii în domeniul urbanismului şi amenaj rii teritoriului din cadrul Compartimentului Financiar 
Contabil. 
 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUA II DE URGEN   
DIN COMUNA T UTEU 

 
           În cursul anului 2016, Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen  al comunei T uteu, a 
întocmit urm toarele documente:  

- Planul preg tirii în domeniul situa iilor de urgen ;  
- Planul de analiz  şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei T uteu;  
- Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare;  
- Planul de m suri pentru perioada sezonului rece 2016-2017.  
- S-a actualizat Regulamentul de organizare şi func ionare a Serviciului Voluntar pentru Situa ii de 

Urgent  şi Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen  al comunei T uteu.  
             În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, pe teritoriul comunei T uteu nu au avut loc evenimente 
negative.  
             S-au completat fişele de instructaj pentru situa ii de urgen  pentru fiecare salariat şi s-a efectuat 
instructajul periodic.  
 

COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL ŞI CADASTRU 
 

     1.  În anul 2016, baza de date în programul electronic de eviden  agricol  şi registrele agricole  
s-au completat cu un num r de 1 665 pozi ii cu o suprafa  total  de 5 753 ha, din care:  

- teren arabil: 3 400 ha 
- livezi: 21 ha  
- p şuni: 724 ha  
- fâne e: 411 ha  
- vii: 47 ha  
- teren forestier: 957 ha  
- alte suprafe e: 193 ha  

            În ceea ce priveşte efectivele de animale la nivelul comunei T uteu, situa ia se prezint  astfel:  
- Bovine: 716  
- Cabaline: 80 
- Ovine: 18 869  
- Caprine: 103  
- Porcine: 1 672  
- P s ri: 5 437  
- Familii de albine: 825 

 



    2. S-au întocmit schi e şi procesele-verbale de punere în posesie a proprietarilor de terenuri 
conform Legii nr. 18 /1991, republicat  şi conform Legii nr.1/2000 şi Legii nr. 247/ 2005, în vederea 
întocmirii  titlurilor de proprietate, precum şi de corectare titluri astfel:  

- în baza Legii nr. 18/1991 s-au întocmit un num r de 12 Titluri de Proprietate;  
- în baza hot rârilor judec torişti definitive şi irevocabile  s-au întocmit un num r de 3 Titluri de 

Proprietate;  
Total: 15 Titluri de Proprietate. 
 

    3. S-au eliberat un  num r de: 
- 235 certificate fiscale; 

- 51 adeverinte pentru teren intravilan în vederea întăbulării construcţiilor în Cartea Funciară; 
- 720 adeverinţe pentru  teren  agricol;   
- 65 certificate de producator agricol 

 

          4. În cursul anului 2016 s-au înregistrat un num r de 90 contracte de arend  în scopul  execut rii 
de lucr ri agricole. 
          5. În cursul anului 2016 au fost repartizate compartimentului un num r de 58 de adrese. 

 
TRANSPORT LOCAL 

 
      În cursul anului 2016, institu ia noastr  a asigurat transportul elevilor la şcoal  pe ruta Poiana – 

Chiribiş şi retur, cu microbuzul prmit de la Ministerul Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice. 
     De asemenea,  s-a eliberat: 
- o autoriza ie pentru transport în regim de taxi. 
- 5 avize  favorabile pentru utilizarea stațiilor, altele decât stațiile publice.  
 

RELA II CU PUBLICUL  
 
     1. S-a organizat primirea în audien  a peste 450 cet eni şi s-a urm rit rezolvarea  problemelor 

ridicate de aceştia, s-a urm rit asigurarea r spunsurilor la cele peste 80 de peti ii adresate Primarului, 
precum şi organelor central, de c tre cet eni, conform Legii nr.  233/ 2002, pentru aprobarea OG.  
27/2002. 

     2. S-au oferit zilnic informa ii diverse cet enilor, în colaborare cu toate compartimentele din 
cadrul Primariei. 

     
COMPARTIMENT JURIDIC ŞI ACCESARE FONDURI 

 
           În cadrul acestui compartiment, pe linie juridic , au fost realizate urm toarele activit i: 

- S-au formulat întâmpin ri în cadrul dosarelor aflate pe rolul instan elor de judecat  şi în care 
Comisia Local  de aplicare a legilor fondului funciar este parte. În prezent, pe rolul instan elor 
de judecat  se afl  un num r de 28 de dosare civile având ca obiect fond funciar şi în care 
Comisia Local  de aplicare a legilor fondului funciar este parte.   

- S-a formulat r spuns, în termen, la cererile persoanelor fizice şi jurdice (institu ii publice, cabinet 
avocat, exper i judiciari, executori judec toreşti etc.), cuprinzând diferite solicit ri pe teme 



juridice. La unele cereri, formularea r spunsului s-a f cut împreun  cu consilierul de specialitate 
din cadrul prim riei. 

- S-a asigurat comunicarea cu Serviciul Juridic, Avizare şi Contencios Administrativ din cadrul 
Institu iei Prefectului Jude ului Bihor, precum şi cu alte compartimente şi servicii din cadrul 
acesteia. 

- În cursul anului 2016 au fost repartizate un num r de 122 adrese având ca subiect solicit ri cu 
privire la diferite situa ii juridice. 

 
În ceea ce priveşte domeniul acces rii fondurilor, s-au realizat urm toarele obiective: 

- S-a colaborat la depunerea cererilor de finan are la Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale 
(AFIR) pentru proiectele: “Înfiin area After School în localitate Bogei”, “Modernizare C min 
Cultural în localitatea Ciutelec” şi “Modernizare infrastructur  rutier ”. 

- S-a  întocmit documenta ia necesar  procedurii de ahizi ionare direct  a unor bunuri, servicii şi 
lucr ri, în limita plafonului stabilit de art. 19 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 34/2006.  

- S-a întocmit documenta ia necesar  cererilor de plat  pentru proiectele finan ate în cadrul 
Programului Na ional de Dezvoltare Local . 

- S-a asigurat comunicarea cu Compartimentul Afaceri Europene şi Rela ii Interna ionale din 
cadrul Institu iei Prefectului Jude ului Bihor, precum şi cu serviciile din cadrul Consiliului 
Jude ean Bihor. 

- S-a asigurat comunicarea cu Ministerul Devolt rii Regionale şi Administra iei Publice cu privire 
la stadiul investi iilor finan ate în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Local . 

- În cursul anului 2016 au fost repartizate un num r de 120 adrese având ca subiect solicit ri cu 
privire la stadiul investi iilor, programele de finan are şi alte probleme pe linia acces rii 
fondurilor nerambursabile.  

 
STAREA MEDIULUI IN COMUNA TAUTEU IN ANUL 2016 

 
           În comuna  Tauteu nu exist  probleme de mediu de mare gravitate. Autoritatea local  are atribu ii 
deosebite în acest domeniu. 
           Având în vedere angajamentele asumate de România în procesul de aderare la Uniunea 
European  prin cap. 22 “Mediu”, transpus în legisla ia noastr  prin Hot rârea Guvernului nr. 394/ 2005, 
privind depozitarea deşeurilor, potrivit c reia trebuie sistat  depozitarea şi reabilitarea spa iilor de 
depozitare din zona rural , prin salubrizarea zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin 
închidere, conform Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvolt rii Durabile nr. 636/ 2008, ne-am  
conformat şi noi. 
            Astfel, reamintim c  în data de 18.08.2014 a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 1082 din 
18.08.2014 având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Comunei T uteu, 
jude ul Bihor. Contractul a fost încheiat cu operatorul licen iat S.C. RER ECOLOGIC SERVICE 
ORADEA S.A. care îndeplineşte obiectivele urm rite de concedentul – comuna T uteu, respectiv: 

a. îmbun t irea condi iilor de via  ale cet enilor; 
b. promovarea calit ii şi eficien a activit ilor de salubrizare;  
c. dezvoltarea durabil  a serviciilor; 
d. protec ia mediului înconjurator, cu eviden ierea m surilor de protec ie a mediului pe etape de 

dezvoltare, în concordan  cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene. 
De la încheierea contractului de concesiune şi pân  în prezent au fost încheiate: 



1. un num r de 16 contracte pentru prestarea serviciilor de salubrizare pentru institu ii publice; 
2. un num r de 931 contracte pentru prestarea serviciilor de salubrizare pentru persoane fizice; 
3. un num r de 16 contracte pentru prestarea serviciilor de salubrizare pentru persoane juridice; 
  

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2017 
 

            În cursul anului 2016 vom depune toate diligen ele pentru atingerea urm toarelor obiective: 
1. Continuarea investi iilor demarate în cursul anului 2016 şi a celor începute în anii anteriori. 
2. Demararea lucr rilor la proiectul “Modernizare infrastructur  rutier ”, cererea de finan are 

depus  la Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale va fi declarat  eligibil . 
3. Demararea lucr rilor la proiectul “Înfiin are After School în localitatea Bogei”, în situa ia în care 

cererea de finan are depus  la Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale va fi declarat  
eligibil .   

4. Demararea lucr rilor la proiectul “Modernizare C min Cultural în localitatea Ciutelec”, în 
situa ia în care cererea de finan are depus  la Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale va fi 
declarat  eligibil .   

5. Realizarea trotuarelor în localitatea Ciutelec, precum şi repararea trotuarelor în celelalte localit i 
ale comunei T uteu. 

6. Identificarea surselor de finan are pentru alte proiecte de investi ii, respectiv: 
- Înfiinţarea sistemului de canalizare. 

- Construire pod din beton armat peste râul Bistra în localitatea Tăuteu. 
- Construire pod din beton armat peste râul Bistra în localitatea Poiana. 

- Montarea de filtre la sistemul de alimentare cu apă potabilă al comunei Tăuteu. 
- Realizarea unui sistem de supraveghere video în toate localităţile comunei. 
- Alte investiţii de interes local. 

  
           Concluzionând cele prezentate mai sus, consider c  am încheiet un an financiar prolific, un an în 
care am reuşit s  atragem la bugetul local în cadrul programelor de finan ate intern  şi extern , respectiv 
PNDL/FEADR. De asemenea, serviciile de baz  pentru popula ie au fost furnizate în condi ii optime. 
           În încheiere, doresc s  v  multumesc pentru colaborare şi îmi exprim speran a c  împreun , vom 
putea men ine în continuare comuna noastr  pe drumul dezvolt rii şi al prosperit ii. 

 
 
 

PRIMAR 
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN 

 
 

                 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDE UL BIHOR 
COMUNA T UTEU 
Comisiile de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al comunei Tăuteu 

Nr. 458 din 27.02.2017 
 

RAPORT DE AVIZARE  
La 

 Proiectul de hot râre privind însușirea Raportului anual al primarului privind  
starea economic , social  şi de mediu a comunei T uteu pe anul 2016 

 
 

1. Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, 

2. Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate, familie, juridică și disciplină  
3. Comisia de specialitate pentru muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, 

activități social-culturale, culte 

            Vâzând Expunerea de motive nr. 259/03.02.2017 a Primarului Comunei T uteu şi Raportul de 
specialitate nr. 260/03.02.2017 întocmit de Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei T uteu, cuprinzând propunerea privind însușirea Raportului anual privind  starea 
economic , social  şi de mediu a comunei T uteu pe anul 2016, 
 
             Comisia de specialitate, cu ......... voturi ”pentru”, ............ voturi ”împotriv ” şi ...... ”ab ineri”,  
 

AVIZEAZ  FAVORABIL 
 

Proiectul de hot râre privind însușirea Raportului anual al primarului privind starea economic , 
social  şi de mediu a comunei T uteu, pe anul 2016 şi îl propune spre dezbatere în şedin a ordinar  a 
Consiliului Local al Comunei T uteu din data de 28 februarie 2017. 
 
 
Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR 
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan 
 
 
 
Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR 
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt 
 
 
 
 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR 
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai 
 
 
 
 



                 

ROMÂNIA 
JUDE UL BIHOR 
COMUNA T UTEU 
Comisia de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al comunei Tăuteu 

Nr. 458/1 din 27.02.2017 
 
 

PROCES-VERBAL AL COMISIILOR DE SPECIALITATE 
Încheiat ast zi 27.02.2017 

 
             Ordinea de zi:  
             1. Proiect de hot râre privind însușirea Raportului anual privind  starea economic , 
social  şi de mediu a comunei T uteu pe anul 2016. 
             PROBLEME: 
             Membrii celor trei Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei T uteu au 
dezb tut proiectul de hot râre înscris pe odinea de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat cu ........ voturi 
”pentru”, ....... voturi ”împotriv ” şi ...... ”ab ineri”. 
              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.       
 
 
                    
Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR 
                                       Covaci Cornel                                                                   Drimbo Zoltan 
 
 
 
 
Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR 
                                         Solyom Iudit                                                                     Bradacs Zsolt 
 
 
 
 
 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR 
                                     Hegeto Alexandru                                                         Scurt Cozmin-Mihai 
 
 
 
 


