
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R EA  NR. 96
Din 21 decembrie 2017

Privind aprobarea Actului adi ional nr. 1 la Contractul de mandat privind exercitarea şiț
încredinţarea funcţiei de director al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL

TĂUTEU S.A. şi a majorării salariale pentru angajaţii din cadrul S.C. SERVICIUL PUBLIC DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

 Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr.  2524/07.12.2017  i  Raportul  de  specialitate  nr.ș
2525/07.12.2017 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adi ional nr. 1 la Contractul de mandatț
privind  exercitarea  şi  încredinţarea  funcţiei  de  director,  în  baza  delegării  unora  dintre  atribuţiile  de
conducere  ale  Consiliului  de Administraţie  al   S.C.  SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL
TĂUTEU S.A. şi a majorării salariale pentru angajaţii din cadrul S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES
COMUNAL TĂUTEU S.A. (S.C. SPIC TĂUTEU S.A.), 
            Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi  economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al
Comunei Tăuteu,
            Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C. SPIC
TĂUTEU S.A.,   
            În baza prevederilor Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea iț ț ș
completarea Legii nr/ 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv Titlul V "Contribuţii sociale obligatorii",
care stipulează trecerea contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) de la angajator la angajat, ale art. 18
din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 90/07.12.2017 i ale Hotărârii Guvernului nr. 846/2017ț ț ș  pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ară garantat în plată,ț
            Ţinând cont de prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  ale  O.U.G.  nr.  109/2011 privind  guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul  36 pct.  2  lit.  a,  art.  45 şi  al  art.  115 alin.  1  lit.  b  din Legea  nr. 215/2001,  privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Tăuteu

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă Actul adi ional nr. 1 la Contractul de mandat ț privind exercitarea şi încredinţarea
funcţiei de director, în baza delegării unora dintre atribuţiile de conducere ale Consiliului de Administraţie
al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A., care constituie anexă la prezenta
hotărâre.
            Art. 2 Se aprobă majorarea salarială pentru angajaţii din cadrul S.C. SERVICIUL PUBLIC DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A., în conformitate cu normele legisla iei în vigoare.ț

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.
- Site: www.comunatauteu.ro  

          Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiind prezen iț ț
13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
       CONSILIER LOCAL                                                               SECRETAR

Peto Gavril                                  Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
Nr. 2524/07.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE 
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Actului adi ional nr. 1 la Contractul de mandat privind exercitarea şiț
încredinţarea funcţiei de director al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL

TĂUTEU S.A. şi a majorării salariale pentru angajaţii din cadrul S.C. SERVICIUL PUBLIC DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

            
             Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C. SPIC
TĂUTEU S.A.,   
            Ţinând cont de prevederile Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea iț ț ș
completarea Legii nr/ 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv Titlul V "Contribuţii sociale obligatorii",
care stipulează trecerea contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) de la angajator la angajat,
             Având în vedere prevderile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  ale  O.U.G.  nr.  109/2011 privind  guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice,  

În temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

               Solicit Compartimentului Financiar Contabil întocmirea raportului de specialitate pentru
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adi ional nr. 1 la Contractul de mandat privind exercitareaț
şi încredinţarea funcţiei de director al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU
S.A.  şi  a  majorării  salariale  pentru  angajaţii  din  cadrul  S.C.  SERVICIUL  PUBLIC  DE  INTERES
COMUNAL TĂUTEU S.A..
     
            De asemenea, având în vedere cele prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează
în prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre cu privire la cele menţionate mai
sus, în şedinţa ordinară din 21 decembrie 2017. 

Ini iator,ț
PRIMAR

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2525/07.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
La Proiectul de hotărâre

Privind aprobarea Actului adi ional nr. 1 la Contractul de mandat privind exercitarea şiț
încredinţarea funcţiei de director al  S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL

TĂUTEU S.A. şi a majorării salariale pentru angajaţii din cadrul S.C. SERVICIUL PUBLIC DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

     

             Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C.
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.,   
            În baza prevederilor  Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea iț ț ș
completarea Legii nr/ 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv Titlul V "Contribuţii sociale obligatorii",
care stipulează trecerea contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) de la angajator la angajat,
           Având în vedere prevederile:

- art. 18 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 90/07.12.2017, conform cărora:ț ț  
             ”Remuneraţiile brute ale administratorilor şi directorilor prevăzute în contractele de mandat
încheiate  conform prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr. 109/2011 privind  guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu
modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuţii sociale obligatorii
datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost modificată
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal.”
             i ale Hotărârii Guvernului nr. 846/2017ș  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe arăț
garantat în plată, conform cărora:
            ” Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă
stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program
complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră.”
            
            Ţinând cont de prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  ale  O.U.G.  nr.  109/2011 privind  guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice,
             În temeiul art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, 
              Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adi ional nr. 1 la Contractul deț
mandat  privind  exercitarea  şi  încredinţarea  funcţiei  de  director  al   S.C.  SERVICIUL  PUBLIC  DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. şi a majorării salariale pentru angajaţii din cadrul S.C. SERVICIUL
PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. ini iat de dl. Primar este legal iț ș

PROPUNEM

1. Aprobarea  Actului  adi ional  nr.  1  la  Contractul  de  mandat  privind  exercitarea  şi  încredinţareaț
funcţiei  de  director,  în  baza  delegării  unora  dintre  atribuţiile  de  conducere  ale  Consiliului  de
Administraţie  al   S.C.  SERVICIUL PUBLIC  DE INTERES  COMUNAL TĂUTEU S.A.,  care
constituie anexă la prezenta hotărâre.



2. Aprobarea  majorarării  salariale  pentru  angajaţii  din  cadrul  S.C.  SERVICIUL  PUBLIC  DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A., în conformitate cu normele legisla iei în vigoare.ț

            Având în vedere cele prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în
prevederile  Legii  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre cu privire la
cele menţionate mai sus, în şedinţa ordinară din 21 decembrie 2017. 

EF SERVICIU FINANCIAR CONTABILȘ
Ec. Curtean Florina


