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PROCES-VERBAL DE AFIŞARE 
 

 

            Încheiat azi, 18 noiembrie 2021, 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, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

             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  26 

noiembrie 2021, ora 10.00 convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei 

Tăuteu nr. 115/18 noiembrie 2021.  

 

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

exemplar. 

 

 

Secretar General al comunei Tăuteu 

 Adela Maria SILAGHI 
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18 noiembrie 2021 

 C O M U N I  C A T 

 
          În atenţia locuitorilor  Comunei Tăuteu, 

 

          Vă facem cunoscut că în data de 26 noiembrie 2021, 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. 115  din 18 noiembrie 2021, cu următoarea Ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare 

din data de 15 octombrie 2021. 

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

extraordinare, convocată de îndată pe data de 21 octombrie 2021. 

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

extraordinare, convocată de îndată pe data de 29 octombrie 2021. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței 

extraordinare, convocată de îndată pe data de 12 noiembrie 2021. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale ale 

comunei Tăuteu, pe anul 2022. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. 

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tăuteu, județul Bihor. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al 

societății APA CANAL NORD VEST S.A. 

9. Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administrație la societatea 

APĂ CANAL NORD VEST S.A. 

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

 

 

 

PRIMAR 

NANDOR-ȘTEFAN VINCZE 
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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 26 noiembrie 2021 

 

 

Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 115 din 18 noiembrie 2021 prin care primarul 

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

data de 26 noiembrie 2021, orele 10.00, Convocatorul nr. 6344/18.11.2021 și Referatul de aprobare nr. 

6342/18.11.2021, aferent proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul general al comunei Tăuteu, 

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

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, cu modificările și 

completările ulterioare, 

            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 26 noiembrie 2021, orele 10.00, după cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din 15 octombrie 

2021: 

Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

Referat de aprobare nr. 5990/02.11.2021, întocmit de Primarul comunei Tăuteu 

Raportul de specialitate nr. 6305/17.11.2021, întocmit de secretarul general al comunei 

Tăuteu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, convocată 

de îndată pe data de 21 octombrie 2021: 

Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

Referat de aprobare nr. 5991/02.11.2021, întocmit de Primarul comunei Tăuteu 

Raportul de specialitate nr. 6306/17.11.2021, întocmit de secretarul general al comunei 

Tăuteu 

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

de îndată pe data de 29 octombrie 2021: 

Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

Referat de aprobare nr. 5992/02.11.2021, întocmit de Primarul comunei Tăuteu 

Raportul de specialitate nr. 6330/17.11.2021, întocmit de secretarul general al comunei 

Tăuteu 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare, convocată 

de îndată pe data de 12 noiembrie 2021: 

Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

Referat de aprobare nr. 6303/17.11.2021, întocmit de Primarul comunei Tăuteu 

Raportul de specialitate nr. 6340/18.11.2021, întocmit de secretarul general al comunei 

Tăuteu 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale ale comunei Tăuteu, 

județul Bihor, pe anul 2022: 

Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

Referat de aprobare nr. 5446/04.10.2021, întocmit de Primarul comunei Tăuteu 

Raportul de specialitate nr. 5689/15.10.2021, întocmit de șef Serviciu Financiar Contabil 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. SERVICIUL 

PUBLIC DE INTERES COMNUNAL TĂUTEU S.A.: 

Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

Referat de aprobare nr. 5993/02.11.2021, întocmit de Primarul comunei Tăuteu 

Raportul de specialitate nr. 5331/17.11.2021, întocmit de secretarul general al comunei 

Tăuteu 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Tăuteu, județul Bihor: 

Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

Referat de aprobare nr. 6066/05.11.2021, întocmit de Primarul comunei Tăuteu 

Raportul de specialitate nr. 6093/08.11.2021, întocmit de secretarul general al comunei 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al societății APA CANAL 

NORD VEST S.A.: 

Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

Referat de aprobare nr. 6115/09.11.2021, întocmit de Primarul comunei Tăuteu 

Raportul de specialitate nr. 6332/17.11.2021, întocmit de secretarul general al comunei 

9. Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administrație la societatea APĂ CANAL 

NORD VEST S.A.: 

Inițiator: Primarul comunei Tăuteu 

Referat de aprobare nr. 6304/17.11.2021, întocmit de Primarul comunei Tăuteu 

Raportul de specialitate nr. 6341/18.11.2021, întocmit de secretarul general al comunei 

10. 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, la 

secțiunea Consiliul Local – Anunț Ordine de zi. 

 

             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 al comunei Tăuteu 

     Nandor-Ştefan VINCZE                                                                     Adela Maria SILAGHI 
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