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PROCES-VERBAL DE AFIŞARE 
 

 

            Încheiat azi, 08 septembrie 2020, 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, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. 4 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 

             Azi, data de mai sus, s-a afişat la avizierul Primăriei Comunei Tăuteu și pe 

site-ul comunei www.comunatauteu.ro  comunicatul privind data şi ora desfăşurării 

şedinţei ordinare a Consiliului local al Comunei Tăuteu, precum şi Proiectul  de 

hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de  17 

septembrie 2020, ora 10.00 convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei 

Tăuteu nr. 75/08 septembrie 2020.  

 

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

exemplar. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

jr. Silaghi Adela Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ROMÂNIA 

JUDEȚUL BIHOR 

COMUNA TĂUTEU 

                   

C.I.F.: 4784237 

Adresa: Tãuteu, nr. 122 

 Cod Poștal 417580 

Telefon/fax: 0259.354.825 

E-mail:primariatauteu@yahoo.com  

Site: www.comunatauteu.ro  

 

 

08 septembrie 2020 

 C O M U N I  C A T 

 
          În atenţia locuitorilor  Comunei Tăuteu, 

 

          Vă facem cunoscut că în data de 17 septembrie 2020, ora 10.00 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. 75  din 08 

septembrie 2020, cu următoarea Ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință: 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din 31 

iulie 2020: 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare 

din 26 august 2020: 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei 

Tăuteu, județul Bihor, pe anul 2020: 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul și a prețurilor de 

referință a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică 

al UA.T. comuna Tăuteu, județul Bihor: 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobile – 

terenuri din comuna Tăuteu, județul Bihor, având categoria de folosință ”drum”, cu 

propunerea de constituire de numere cadastrale pentru aceste imobile: 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

7. Diverse: soluționarea unor cereri ale cetățenilor și alte probleme curente. 

 

 

 

PRIMAR 

VINCZE NANDOR-ȘTEFAN 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind propunerea de aprobare a Ordinii de zi pentru şedinţa ordinară  

a Consiliului Local al Comunei Tăuteu, convocată pe data de 17 septembrie 2020 

 

 

 

Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 75 din 08 septembrie 2020 prin care primarul 

comunei Tăuteu propune Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Tăuteu, din data de 17 septembrie 2020, orele 10.00, Convocatorul nr. 2945/08.09.2020 și 

Referatul de aprobare nr. 2944/08.09.2020 întocmit de secretarul general al comunei Tăuteu, 

județul Bihor, 

           Ţinând cont de prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor de către consiliul 

local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 133, a cerut întrunirea consiliului local, 

           În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, 

           În temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 196 alin. 1 lit. a din 

Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

            Primarul comunei Tăuteu, județul Bihor, inițiază următorul 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 

Tăuteu, din data de 17 septembrie 2020, orele 10.00, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință: 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

- Referat de aprobare nr. 2493/11.08.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu 

- Raportul de avizare nr. 2500/11.08.2020, întocmit de secretarul general al comunei 

Tăuteu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din 31 iulie 2020: 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

- Referat de aprobare nr. 2494/11.08.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu 

- Raportul de avizare nr. 2499/11.09.2020, întocmit de secretarul general al comunei 

Tăuteu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare din 26 august 

2020: 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

- Referat de aprobare nr. 2942/08.09.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu 

- Raportul de avizare nr. 3018/14.09.2020, întocmit de secretarul general al comunei 

Tăuteu 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Tăuteu, județul 

Bihor, pe anul 2020: 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

- Referat de aprobare nr. 2490/11.08.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu 

- Raport de specialitate nr. 2498/11.08.2020, întocmit de Compartimentul Financiar 

Contabil. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul și a prețurilor de referință a 

masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică al UA.T. comuna 

Tăuteu, județul Bihor: 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

- Referat de aprobare nr. 2491/11.08.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu 

- Raport de specialitate nr. 2497/11.08.2020, întocmit de Compartimentul Financiar 

Contabil 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobile – terenuri din 

comuna Tăuteu, județul Bihor, având categoria de folosință ”drum”, cu propunerea de 

constituire de numere cadastrale pentru aceste imobile: 

- Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

- Referat de aprobare nr. 2489/11.08.2020, întocmit de Primarul comunei Tăuteu 

- Raport de specialitate nr. 2492/11.08.2020, întocmit de Compartimentul Urbanism, 

Agricol și Cadastru 

7. Diverse: soluționarea unor cereri ale cetățenilor și alte probleme curente. 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, 

primarului comunei Tăuteu și va fi adusă la cunoștința cetățenilor, prin grija secretarulului 

general al comunei Tăuteu, prin afișare la sediul Primăriei comunei Tăuteu și pe site-ul 

www.comunatauteu.ro. 

 

             Hotărârea a fost adoptată cu ___ voturi ”pentru”,  ___ voturi ”împotrivă”, ___ 

”abțineri”, fiind prezenți ___ consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al 

comunei Tăuteu. 

 

 

 

 

              INIŢIATOR                                                                                         Întocmit, 

                 PRIMAR                                                                               SECRETAR GENERAL 

     Nandor-Ştefan VINCZE                                                                   Adela Maria SILAGHI 
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