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H O T Ă R Â R E A    NR. 16
Din 28 ianuarie 2021

Privind însuşirea Raportului anual al Primarului privind  starea economică, socială şi de
mediu a comunei Tăuteu, jude ul Bihor, pe anul 2020ț

Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 256/15.01.2021 a primarului comunei Tăuteu prin

care se propune însuşirea Raportului anual al primarului privind starea economică, socială şi de mediu a
comunei  Tăuteu  pe anul 2020 şi  Raportul  de specialitate  nr.  301/19.01.2021,  întocmit  de secretarul
general al comunei Tăuteu,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Tăuteu,
           În baza prevederilor art. 155 alin. 1 lit. b i alin. 3 lit. a din Ordonan a de urgen ă a Guvernuluiș ț ț
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare,ș
           În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările i completările ulterioare,ș
           În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 i alin. 14, ale art. 133 alin. 1, coroborate cu prevederileș
art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cuț ț
modificările i completările ulterioare,ș

H O T Ă R Ă  T E:Ș

Art. 1 Se  însuşeşte Raportul anual privind  starea economică,  socială şi de mediu a comunei
Tăuteu pe anul 2020, în forma în care a fost prezentat de Primarul comunei Tăuteu, şi care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Tăuteu
- Site: www.comunatauteu.ro  

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

                                                                                           Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din 

        PRE EDINTE DE EDIN ĂȘ Ș Ț                            O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
              CONSILIER LOCAL                                         Secretar General al comunei Tăuteu
                  Iudit SOLYOM                                                           Adela Maria SILAGHI
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  ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tăuteu nr. 16 din data de 28 ianuarie 2021 

privind aprobarea Raportului anual al Primarului privind  starea economică,
 socială şi de mediu a comunei Tăuteu, pe anul 2020

RAPORTUL PRIMARULUI
Privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu în anul 2020

              CUVÂNT ÎNAINTE

             Misiunea  Primarului, viceprimarului, secretarului comunei şi a aparatului de specialitate al
primarului  constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită  primăria comunei,
care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele
curente ale colectivităţii locale, soluţionează şi gestionează, în numele şi în interesul colectivităţii locale
pe care o reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii, asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei în
vigoare.
               Împreună cu funcţionarii aparatului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Tăuteu
încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre. 
              ”Raportului Primarului comunei Tăuteu privind starea economică, socială şi de mediu a
comunei Tăuteu în anul 2020” este un gest normal, în contextul preocupării pentru o reală deschidere
şi transparenţă a instituţiei noastre. Alături de dezbaterile publice si întâlnirile cu cetăţenii la diferite
ocazii,  lucrarea  de  faţă  este  un  instrument  de  bază  prin  care  Primăria  comunei  Tăuteu  pune  la
dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea noastră i despre modul cum au fost folosiţi baniiș
publici.  Raportul conţine informaţii despre activitatea Primăriei,  a Consiliului Local şi a serviciilor
publice  din  subordinea  acestuia,  precum  şi  o  raportare  statistică  a  stării  economice  şi  sociale  a
comunei noastre în anul 2020. 
                Anul 2020 reprezintă i o reconfirmare a faptului că cetă enii comunei Tăuteu suntș ț
mul umi i de felul în care am reu it să gestionez problemele comunei în cele trei mandate anterioareț ț ș
de primar, au încredere în deciziile luate pe plan local i că, numai prin continuitate, se poate asiguraș
prosperitatea i dezvoltarea acestei comunită i. Drept urmare, la alegerile locale din 27 septembrieș ț
2020 am fost reales primar al comunei Tăuteu i doresc să mul umesc pe această cale, cetă enilorș ț ț
comunei  Tăuteu  pentru  încrederea acordată  i  să-i  asigur  că  voi  depune toate  eforturile  pentruș
îndeplinirea obiectivelor propuse.
                Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor comunei Tăuteu o imagine
generală  asupra  activităţii  noastre  în  anul  care  a  trecut,  asupra  modului  şi  eficienţei  rezolvării
problemelor comunităţii locale.

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN
Primarul comunei Tăuteu
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DINAMICA PERSONALULUI 
DIN 

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU

1. SITUAŢIE PERSOANE ANGAJATE ÎN PRIMĂRIE:
 30  posturi  aprobate  prin  organigramă,  în  conformitate  cu  adresa nr.  3944/14.05.2020 a

Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor, care a stabilit pentru unitatea administrativ-teritorială a
comunei Tăuteu, în baza art. III alin. 8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, un
număr  maxim de  30  posturi în  funcţie  de  numărul  populaţiei,  deoarece  populaţia  comunei
Tăuteu la data de 01.01.2019 a fost de 4.513 locuitori.

 2 func ii de demnitate publică (primar şi viceprimar)ț
 11 funcţii publice, din care:        4 funcţii publice de conducere ocupate

                                                       5 func ii publice de execu ie ocupateț ț
                                                       2 funcţii publice de execu ie vacanteț

 16 funcţii contractuale (din care 1 expert local pentru romi şi 1 mediator sanitar), din care:
                                                        1 func ie publică contractual de conducere ocupatăț
                                                      15 func ii publice contractuale de execu ie ocupateț ț
                                                        1 func ie publică contractuală de execu ie vacantă           ț ț

2. DINAMICA PERSONALULUI ÎN ANUL 2019:
 Angajaţi prin concurs: -.
 Angaja i  prin  alte  modalită i  –  1  post  administrator  public  –  numire  prin  Dispozi iaț ț ț

primarului.
 Pensionaţi: nu au fost cazuri de pensionare.
 Promovaţi: concurs de promovare – două func ii contractuale de execu ie de consilier.ț ț

3. La nivelul comunei Tăuteu nu este înfiinţat Serviciul Public de Poliţie Locală.
4. Prin Hotărârea Consiliului Local  al comunei Tăuteu nr. 85/ 27 octombrie 2020 s-a aprobat

reorganizarea  institu iei,  respectiv  fost  aprobată  Organigrama  i  Statul  de  func ii  alț ș ț
aparatului de specialitate al primarului.

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

            În cursul anului 2020, au fost pregătite un număr de 17 şedinţe, din care 11 edin e ordinare  şi 6ș ț
şedinţe de îndată ale Consiliului Local al comunei Tăuteu.
           Au fost emise un număr de 118 de hotărâri al consiliului local.
           Au fost emise un număr de 127 dispoziţii ale primarului comunei Tăuteu.

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

 Proiecte de acte normative adoptate în anul 2020: 118.
 Proiecte de acte normative care au fost anunţate public: 118.
 Numărul total al recomandărilor primate: 0.
 Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor

luate: 0.
 Numărul participanţilor la şedinţele publice: 5.
 Numărul cazurilor  în care autoritatea publică a fost  acţionată  în justiţie  pentru nerespectarea

prevederilor prezentei legi: 0. 



 Sedinţe publice desfăşurate în prezenţa mass-media: 0.
 Şedinţe care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului: 0.

              Având în vedere prevederile art. 155 alin. 1 lit. b i alin. 3 lit. a din Ordonan a de urgen ă aș ț ț
Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modficările i completările ulterioare, primarulș
are obligaţia de a prezenta consiliului local în primul trimestru al anului un raport anual privind starea
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.

             Astfel, în vederea realizării acestui deziderat, Primarul comunei Tăuteu, împreună cu aparatul de
specialitate al primarului comunei Tăuteu, şi-a propus şi a realizat următoarele acţiuni de interes public
în cursul anului 2020 următoarele obiective:

LUCRĂRI DE INVESTIŢII PUBLICE

            În anul 2020 au fost finalizate şi/sau demarate următoarele investiţii de interes public:
1. S-a continuat investiţiile demarate în anii anteriori.
2. Proiectul  “Modernizare  infrastructură  rutieră”  depus  de  Asociaţia  de  Dezvoltare

Intercomunitară  ZONA  BISTRA-BARCĂU” la  Agenţia  pentru  Finanţarea  Investiţiilor
Rurale  (AFIR)  i  declarat  eligibil,  fiind  semnat  Contractul  de  finan are  nr.ș ț
C0720RN00021560500422/23.08.2016  i  încheiat  Contractul  de  lucrări  cu  ofertantulș
câ tigător – s-a continuat executarea lucrărilor . ș

3. Proiectul  “Înfiinţare After  School  în localitatea  Bogei,  comuna Tăuteu,  jude ul  Bihor”ț
depus la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), declarat eligibil, fiind semnat
Contractul de finan are nr. C0720EN00031560500568/01.11.2016 i încheiat Contractul deț ș
lucrări nr. 53/03.11.2017 – s-a continuat executarea lucrărilor.

4. Proiectul  “Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ciutelec,  comuna Tăuteu, jude ulț
Bihor” depus la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), declarat eligibil, fiind
semnat  Contractul  de  finan are  nr.  C0760CN00031560500100/01.11.2016  i  încheiatț ș
Contractul de lucrări nr. 58/21.11.2017 – s-a continuat executarea lucrărilor.

5. Proiectul  ”Construire  pod  peste  Bistra  în  localitatea  Tăuteu,  comuna  Tăuteu,  jude ulț
Bihor” – investi ie finan ată în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Locală (PNDL II)ț ț ț
–  Contract  de  finan are  nr.  317/1.01.2018,  înregistrat  la  institu ia  noastră  sub  numărulț ț
172/23.01.2018. Achizi ia s-a finalizat, fiind încheiat Contractul de lucrări nr. 40/05.12.2018ț
– s-a continuat executarea lucrărilor.

6. Proiectul  ”Construire  pod  peste  Bistra  în  localitatea  Poiana,  comuna  Tăuteu,  jude ulț
Bihor” – investi ie finan ată în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Locală (PNDL II)ț ț ț
–  Contract  de  finan are  nr.  316/1.01.2018,  înregistrat  la  institu ia  noastră  sub  numărulț ț
173/23.01.2018. Achizi ia s-a finalizat, fiind încheiat Contractul de lucrări nr. 39/05.12.2018ț
– s-a continuat executarea lucrărilor.

7. Proiectul  ”Înfiin are re ea de canalizare menajeră i sta ie de epurare în comuna Tăuteu,ț ț ș ț
jude ul Bihor”ț  – investi ie finan ată în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Localăț ț ț
(PNDL II) – Contract de finan are nr. 4286/13.12.2017, înregistrat la institu ia noastră subț ț
numărul 2475/22.12.2017. Achizi ia de lucrări este în fază de licita ie publică.ț ț

8. Proiectul  ”Achizi ioare  instala ie  de  dezinfec ie  i  dezinsec ie  pentru  comuna  Tăuteu,ț ț ț ș ț
jude ul Bihor”ț  – investi ie finan ată în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Localăț ț ț
(PNDL II) – Contract de finan are nr.  ț C0510PUI0031960500170/05.03.2020. Achizi ia s-aț
finalizat prin încheierea Contractului de furnizare nr. 22/24.04.2020.



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Contul  de execuţie  a bugetului  local  al  comunei  Tăuteu,  la  data de 31 decembrie  2021 se
prezinta astfel:

TOTAL BUGET LOCAL: Prevederi bugetare definitive: 13.305.500 lei
                                              Încasări realizate:                       8.402.065 lei

SECŢIUNEA FUNCŢIONARE

LA PARTEA DE VENITURI:  Prevederi bugetare definitive: 7.330.700 lei
                                                      Încasări realizate:                    6.603.765 lei

LA PARTEA DE CHELTUIELI: Credite bugetare definitive: 7.330.700 lei
                                                          Plăţi efectuate:                     6.588.047 lei

SECŢIUNEA DEZVOLTARE

LA PARTEA DE VENITURI: Prevederi bugetare definitive: 5.974.800 lei
                                                     Încasări realizate:                    1.798.300 lei

LA PARTEA DE CHELTUIELI: Credite bugetare definitive: 6.710.560 lei
                                                          Plăţi efectuate:                      1.617.440 lei

BUGETUL  INSTITUŢIILOR  PUBLICE  FINANŢATE  DIN  VENITURI  PROPRII  ŞI
SUBVENŢII DIN BUGETUL LOCAL:

SECŢIUNEA FUNCŢIONARE

      Analizând realizările faţă de debitele stabilite prin funcţionarii responsabili reiese faptul că în
anul 2019 debitul de încasat din impozite şi taxe locale a însumat 2.476.950 lei şi s-a încasat suma de
1.740.540 lei în procent de 70 %. La amenzi debitul total însumează 662.989 lei şi s-a încasat 92.523 lei,
în procent de 13,95%. Considerăm că realizările de mai sus dovedesc cu claritate faptul că funcţionarii
responsabili  cu  activitatea  de  încasare  a  impozitelor  şi  taxelor  locale,  s-au  implicat  în  colectarea
acestora,  deşi  starea  de  pauperitate  a  contribuabililor  este  prezentă  şi  în  comuna  noastră.  Situaţia
încasării deficiente a amenzilor se datorează lipsei metodelor de constrângere a persoanelor amendate şi
legislaţiei ineficiente în acest domeniu.

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ

     1. Conform Legii nr. 416/ 2001, au fost înregistrate 16 cereri de ajutor social, în plata 16 de
familii cu 25 persoane beneficiare.

     2. Conform Legii nr. 448/ 2006, avem în plată un număr de 44 de îndemnizaţii pentru persoane
cu handicap grav.
           3. Conform legii nr. 277/2010, avem înregistrate un număr de 5 de cereri pentru acordarea
alocaţiei pentru susţinerea familiei, respective 21 beneficiari.

     4. Ajutoare încălzire pentru ajutor social: 15 familii pentru sezonul rece noiembrie 2020 - martie
2020.



     5. Ajutor încălzire locuinţe cu lemne de foc, cărbuni, combustibil petrolier: nu au fost beneficiari.
     6. Ajutoare încălzire locuinţe cu gaz natural: au beneficiat un număr de 0 familii din localitatea

Chiribiş.  
     7. Număr ajutoare de înmormântare: -
     8. Număr ajutoare de urgenţă: 3 

SĂNĂTATE

            În comuna Tăuteu funcţionează două cabinete medicale de Medicină de Familie cu doi medici şi
două  asistente,  cu  program de  consultaţii  zilnice.  Lângă  cabinetele  medicale  funcţionează  farmacia
umană. Atât dispensarele, cât şi farmacia sunt localizate în cladirea administrativă a comunei. Spaţiile
aferente cabinetelor medicale şi farmaciei au fost închiriate pe termen mediu, prin licitaţie publică.
              De asemenea, în cadrul aparatului de specialitate al primarului este un mediator sanitar care
colaborează  cu  medicii  de  familie  în  probleme  de  sănătate  care  privesc  comunitatea  de  romi  din
localitatea Bogei.

EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ

            În comuna Tăuteu, educaţia este asigurată de următoarele unităţi de învăţământ preşcolar:

- Şcoala Gimnazială nr. 1 Tăuteu (primar/gimnazial) – unitate şcolară cu personalitate jurdică.
- Şcoala Gimnazială nr. 2 Bogei (primar/gimnazial) – unitate şcolară cu personalitate jurdică.
- Şcoala Gimnazială nr. 3 Chiribiş (primar/gimnazial).
- Şcoala Primară nr. 1 Poiana (primar).
- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Tăuteu (preşcolar).
- Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Chiribiş (preşcolar).
- Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 Poiana (preşcolar).
- Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 Bogei (preşcolar).

            Men ionăm că în anul colar 2020-2021 coala Gimnazială nr. 4 Ciutelec i Grădini a cuț ș Ș ș ț
Program Normal nr. 5 Ciutelec, din cauza reducerii efectivului de elevi, au fost desfiin ate.ț
            De asemenea,  putem să spunem că aproape toate unităţile de învaţâmânt din comuna noastră
sunt reabilitate, modernizate şi dotate cu cele necesare, iar unele funcţionează în clădiri noi: Grădiniţa cu
Program Prelungit  nr.  1  Tăuteu.  La  Şcoala  Primară  nr.  1  Poiana  s-a  realizat  grupul  sanitar,  iar  la
grădiniţele  din localităţile  Tăuteu  şi  Chiribiş  au fost  executate  lucrări  de amenajare  a  gardului  care
desparte grădiniţa de şcoală. 
             În cursul anului 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, nu s-au mai derulat activitaţi în
domeniul cultural şi social, astfel cum erau organizate în anii anteriori. 

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

              Din punct de vedere al sarcinilor de serviciu, activitatea în acest domeniu este una deosebit de
complexă, starea civilă începe odată cu naşterea persoanei şi încetează la decesul acesteia. 
              În anul 2020 s-au oficiat un număr de 8 de căsătorii, atât în timpul săptămânii, cât şi în ziua de
sâmbătă.
              Nu au fost înregistrate cazuri de desfacere a căsatoriei pe cale administrativă.
              Au fost transcrise un număr de 6 acte de naştere i 1 act de  adop ie – 7 acte de na tereș ț ș
întocmite.
              Au fost înregistrate un număr de 38 de acte de deces.



                Alte opera iuni:ț
                 Menţiuni operate: 145
                 Menţiuni înaintate la SPCLEP: 65
                 Menţiuni de divorţ operate: 2
                 Certificate de stare civilă eliberate:      na teri    – 27ș
                                                                                   căsătorie – 18
                                                                                   deces       – 47 
                 Extras multilingv de căsătorie: 1
                 Ortografierea numelui conform art. 20 din O.G. nr. 41/2003: 01
                 Ac iuni în instan ă pentru completare acte de stare civilă: 2ț ț

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
DIN COMUNA TĂUTEU

           În cursul anului 2020, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu, a
întocmit următoarele documente: 

- Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
- Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Tăuteu; 
- Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare; 
- Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2020-2021. 
- S-a actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de

Urgentă şi Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tăuteu. 
           În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, pe teritoriul comunei Tăuteu nu au avut loc evenimente
negative. 
             S-au completat fişele de instructaj pentru situaţii de urgenţă pentru fiecare salariat şi s-a efectuat
instructajul periodic. 

COMPARTIMENTUL URBANISM, AGRICOL ŞI CADASTRU

URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

            În decursul anului  2020 au fost  emise  11 certificate  de urbanism i  ș 9 autorizaţii  de
construire/de demolare.

            Pe parcursul anului 2020, un număr de 135 adrese au fost repartizate către persoana care deţine
atribuţii  în  domeniul  urbanismului  şi  amenajării  teritoriului  din cadrul  Compartimentului  Urbanism,
Agricol i Cadastru.ș

AGRICOL I CADASTRU Ș

     1.  În anul 2020, baza de date în programul electronic de evidenţă agricolă şi registrele agricole
s-au completat cu un număr de 1 771 poziţii cu o suprafaţă totală de 5 753 ha, din care: 

- teren arabil: 3 700 ha
- livezi: 21 ha 
- păşuni: 775 ha 
- fâneţe: 60 ha 
- vii: 47 ha 
- teren forestier: 957 ha 
- alte suprafeţe: 193 ha 



            În ceea ce priveşte efectivele de animale pe anul 2020 la nivelul comunei Tăuteu, situaţia se
prezintă astfel: 

- Bovine: 580 
- Cabaline: 92
- Ovine: 9700
- Caprine: 180 
- Porcine: 630 
- Păsări: 5 700 
- Familii de albine: 780

    2. S-au întocmit  schiţe  şi  procesele-verbale  de punere în posesie a proprietarilor  de terenuri
conform Legii nr. 18 /1991, republicată 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 număr de 29 Titluri de Proprietate; 
- în baza hotărârilor judecătorişti definitive şi irevocabile  s-au întocmit un număr de 5 Titluri de

Proprietate; 
Total: 35 Titluri de Proprietate.

    3. S-au eliberat un  număr de:
- 325 certificate fiscale;
- 62 adeverin e pentru teren intravilan în vederea întăbulării construcţiilor în Cartea Funciară;ț
- 680 adeverinţe pentru  teren  agricol;  
- 51 certificate de producator agricol

          4. În cursul anului 2020 s-au înregistrat  un număr de  101 contracte de arendă în scopul
executării de lucrări agricole.
          5. În cursul anului 2020 au fost repartizate compartimentului un număr de 80 de adrese.

TRANSPORT LOCAL

      În cursul anului 2020, instituţia noastră a asigurat transportul elevilor la şcoală pe ruta Poiana –
Chiribiş şi retur, cu microbuzul primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
S-a  ob inut  licen a  de  transport  pentru  micobuzul  care  asigură  transprtul  elevilor  pe  ruta  Poiana  –ț ț
Chiribiş şi retur.

     
RELAŢII CU PUBLICUL 

     1. S-a organizat primirea în audienţă a cetăţenilor şi s-a urmărit rezolvarea  problemelor ridicate
de  aceştia,  s-a  urmărit  asigurarea  răspunsurilor  la  petiţiile  adresate  Primarului,  precum şi  organelor
centrale, de către cetăţeni, conform Legii nr.  233/ 2002, pentru aprobarea O.G. nr  27/2002.

     2. S-au oferit informaţii diverse cetăţenilor, în colaborare cu toate compartimentele din cadrul
Primariei i cu respectarea normelor sanitare impuse de prevenirea i combaterea efectelor pandemiei deș ș
COVID 19.



COMPARTIMENT JURIDIC ŞI ACCESARE FONDURI

           În cadrul acestui compartiment, pe linie juridică, au fost realizate următoarele activităţi:
- S-au formulat întâmpinări în cadrul dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi în care

Comisia Locală de aplicare a legilor fondului funciar este parte. 
- S-a formulat răspuns, în termen, la cererile persoanelor fizice şi jurdice (instituţii publice, cabinet

avocat,  experţi  judiciari,  executori  judecătoreşti  etc.),  cuprinzând  diferite  solicitări  pe  teme
juridice. La unele cereri, formularea răspunsului s-a făcut împreună cu consilierul de specialitate
din cadrul primăriei.

- S-a asigurat comunicarea cu Serviciul Juridic, Avizare şi Contencios Administrativ din cadrul
Instituţiei  Prefectului Judeţului  Bihor, precum şi cu alte compartimente şi servicii  din cadrul
acesteia.

- În cursul anului 2020 au fost repartizate un număr de  90 adrese având ca subiect solicitări cu
privire la diferite situaţii juridice.

În ceea ce priveşte domeniul accesării fondurilor, s-au realizat următoarele obiective:
- S-a colaborat la depunerea cererilor de finanţare la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

(AFIR).
- S-a  întocmit documentaţia necesară procedurii de ahiziţionare directă a unor bunuri, servicii şi

lucrări, în limita plafonului stabilit de art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.
- S-a colaborat la întocmirea cererilor de plată pentru proiectele: ”Construire pod peste râul Bistra

în localitatea Tăuteu,  comuna Tăuteu,  jude ul  Bihor”ț  i  ș ”Construire  pod peste  râul  Bistra  în
localitatea  Poiana,  comuna  Tăuteu,  jude ul  Bihor”ț  –  proiecte  care  au  ob inut  finan are  laț ț
MDRAPFE în cadrul Programului de Dezvoltare Locală (PNDL II).

- S-a  asigurat  comunicarea  cu  Compartimentul  Afaceri  Europene  şi  Relaţii  Internaţionale  din
cadrul  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Bihor,  precum  şi  cu  serviciile  din  cadrul  Consiliului
Judeţean Bihor.

- S-a asigurat comunicarea cu Ministerul Devoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu privire
la stadiul investiţiilor finanţate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II).

- În cursul anului 2020 au fost repartizate un număr de  50 adrese având ca subiect solicitări cu
privire  la  stadiul  investiţiilor,  programele  de  finanţare  şi  alte  probleme  pe  linia  accesării
fondurilor nerambursabile. 

STAREA MEDIULUI IN COMUNA TAUTEU IN ANUL 2020

           În comuna  Tauteu nu există probleme de mediu de mare gravitate. Autoritatea locală are atribuţii
clare i asumate în acest domeniu.ș
           Având în vedere angajamentele  asumate de România în procesul  de aderare la Uniunea
Europeană prin cap. 22 “Mediu”, transpus în legislaţia noastră prin Hotărârea Guvernului nr. 394/ 2005,
privind  depozitarea  deşeurilor,  potrivit  căreia  trebuie  sistată  depozitarea  şi  reabilitarea  spaţiilor  de
depozitare din zona rurală, prin salubrizarea zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin
închidere,  conform  Ordinului  Ministerului  Mediului  şi  Dezvoltării  Durabile  nr.  636/  2008,  ne-am
conformat şi noi.
            Men ionăm că în data de 18.08.2020 Contractul de concesiune nr. ț 1082 din 18.08.2014 având ca
obiect  ”Delegarea  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  a  Comunei  Tăuteu,  judeţul  Bihor”.
Contractul  a  fost  încheiat  cu  operatorul  licenţiat S.C.  RER VEST ORADEA S.A.  (fostă  S.C.  RER
ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.) a expirat. 



           Unitatea  administrativ-teritorială  comuna  Tăuteu  face  parte  din  Asocia ia  de  Dezvoltareț
Intercomunitară ECOLECT GROUP, context în care, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu
nr. 35/29 martie 2019 a fost avizată atribuirea privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei
de  sortare/  Transfer   din  Zona  5  Marghita,  operarea  staţiei  de  tratare  mecano-biologică  a
deşeurilor Oradea i a serviciului de colectare, transport i a altor fluxuri de de euri din Zona 5ș ș ș
Marghita,  din  cadrul  Sistemului  de  Management  Integrat  al  De eurilor  din  jude ul  Bihorș ț .  În
prezent,  operatorul  economic  care  prestează  serviciul  de  salubrizare  pe  raza  comunei  Tăuteu  a  fost
desemnat S.C. ABVE BIHOR S.R.L.. Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 43/29 mai
2020 a fost aprobat modul de plată a serviciului de salubrizare în sistem TARIF.

           Prin prestarea serviciului de salubrizare la nivelul comunei Tăuteu, se urmăre te îndeplinireaș
următoarelor obiective:

a. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;
b. promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor de salubrizare; 
c. implementarea  programului  de  colectare  selectivă  a  de eurilor,  în  conformitate  cu  normeleș

legisla iei na ionale i europene în vigoareț ț ș ;
d. protecţia mediului înconjurator, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului pe etape de

dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2021

            În cursul anului 2021 vom depune toate diligenţele pentru atingerea următoarelor obiective:

1. Continuarea  lucrărilor  la  proiectul  “Modernizare  infrastructură  rutieră  în  ADI  BISTRA-
BARCĂU” – investi ia se află în fază de ob inere a avizelor i a autoriza iei de construire).ț ț ș ț

2. Continuarea  lucrărilor  la  proiectul  “Înfiinţare  After  School  în  localitatea  Bogei,  comuna
Tăuteu, jude ul Bihor”ț .  

3. Continuarea  lucrărilor  la  proiectul  “Modernizare  Cămin  Cultural  în  localitatea  Ciutelec,
comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț .

4. Continuarea procedurii de licita ie pentru proiectul finan at în cadrul Programului de Dezvoltareț ț
Locală (PNDL II):  ”Înfiin are re ea de canalizare menajeră i sta ie de epurare în comunaț ț ș ț
Tăuteu, jude ul Bihor”ț  – proiect aflat în fază de licita ie publică pentru executarea proiectuluiț
tehnic al lucrărilor.

5.  Continuarea lucrărilor pentru proiectul ”Construire pod peste râul Bistra în localitatea Tăuteu,
comuna Tăuteu, jude ul Bihor”ț  – investi ia se află în fază de execu ie.ț ț

6. Continuarea lucrărilor pentru proiectul ”Construire pod peste râul Bistra în localitatea Poiana,
comuna Tăuteu, jude ul Bihor” ț – investi ia se află în fază de execu ie. ț ț

7. Realizarea trotuarelor în localitatea Chiribi , precum şi repararea trotuarelor în celelalte localităţiș
ale comunei Tăuteu.

8. Identificarea surselor de finanţare pentru alte proiecte de investiţii, respectiv:
- Montarea de filtre la sistemul de alimentare cu apă potabilă al comunei Tăuteu.
- Realizarea unui sistem de supraveghere video în toate localităţile comunei.
- Asfaltare/reabilitare drumuri, săli de sport în localită ile Bogei i Ciutelec, complex sportiv iț ș ș

bazin de înot în localitate Tăuteu, case sociale în localitate Bogei, capelă în localitatea Poiana –
pentru aceste investi ii sunt în elaborare cereri de finan are care urmează să fie depuse spreț ț
finan are la Compania Na ională de Investi ii.ț ț ț

- Alte investiţii de interes local.
 



            inând cont de apari ia pandemiei de COVID 19, anul 2020 rămâne un an care reprezintăȚ ț
ie irea din normalitatea cu care eram obi nui i, este un du man invizibil care ne-a influen at via aș ș ț ș ț ț
pe toate planurile, atât la locul de muncă, cât i în familie. Din această perspectivă, am reu it să neș ș
îndeplinim  atribu iile  impuse  de  legisla ia  în  vigoare  cu  privire  la  prevenirea  i  combatereaț ț ș
efectelor pandemiei:

- ne-am conformat normelor sanitare impuse prin legile în vigoare; 
- am ac ionat în sprijinul persoanelor vulnerabile i a persoanelor izolate/carantinate;ț ș
- am organizat în cele mai bune condi ii alegerile locale i parlamentare.ț ș

A fost greu, nu a trecut, ne-am mobilizat, ne-am întărit for ele i mergem înainte!ț ș

           Concluzionând cele prezentate mai sus, i inând cont de efectele pandemiei de COVID 19,ș ț
consider că am încheiet un an financiar prolific, un an în care am reuşit să atragem fonduri la bugetul
local  în  cadrul  programelor  de finanţate  internă şi  externă,  respectiv  PNDL/FEADR. De asemenea,
serviciile de bază pentru populaţie au fost furnizate în condiţii optime.

           În încheiere, doresc să vă multumesc pentru colaborare şi îmi exprim speranţa că împreună,
vom putea menţine în continuare comuna noastră pe drumul dezvoltării şi al prosperităţii.

PRIMAR
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN
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RAPORT DE AVIZARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind însuşirea Raportului anual al primarului privind starea economică, socială şi de mediu a
comunei Tăuteu pe anul 2020

1. Comisia  de  specialitate  pentru agricultură,  activităţi  economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.

2. Comisia de specialitate pentru învă ământ, sănătate, familie, juridică i disciplină ț ș
3. Comisia de specialitate pentru muncă i protec ie socială, protec ie copii,  tineret iș ț ț ș

sport, activită i social-culturale, culteț
   
              Vâzând Referatul de aprobare nr. 256/15.01.2021 a Primarului comunei Tăuteu iș  Raportul de
specialitate nr. 301/19.01.2021 întocmit de inspectorul protec ie civilă, cuprinzând ț propunerea de însuşire
a Raportului anual al primarului privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu pe anul
2020,
              În conformitate cu prevederile art. 125 din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019ț ț
privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare,ș
             Comisiile de specialitate, cu  ____ voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”, 

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Proiectul de hotărâre privind însuşire a Raportului anual al primarului privind starea economică,
socială şi de mediu a comunei Tăuteu pe anul 2020, şi îl propune spre dezbatere în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al Comunei Tăuteu din 28 ianuarie 2021.

Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                    Zoltan DRIMBO                                                              Cornel COVACI

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                      Iudit  SOLYOM                                                             Cornel BRINDEA

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Viorel POP                                                           Florin Călin PINTIU AȚ

http://www.comunatauteu.ro/
mailto:primariatauteu@yahoo.com
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PROCES-VERBAL AL COMISIEI DE SPECIALITATE
Încheiat astăzi: 28.01.2021

             Ordinea de zi: 
1. Proiect  de  hotărâre privind  însuşire  a  Raportului  anual  al  primarului  privind  starea

economică, socială şi de mediu a comunei Tăuteu pe anul 2020.
             
             PROBLEME:
             Membrii Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tăuteu au

dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi şi, fiind supus la vot, a fost aprobat cu  ____

voturi ”pentru”, ____ voturi ”împotrivă” şi ____ ”abţineri”.

              Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.      

 Comisia nr. 1               PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                    Zoltan DRIMBO                                                              Cornel COVACI

Comisia nr. 2                PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                      Iudit  SOLYOM                                                             Cornel BRINDEA

 Comisia nr. 3              PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR
                                         Viorel POP                                                           Florin Călin PINTIU AȚ

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

