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ANUNŢ 
cu privire la Proiectul de hotărâre 

privind atribuirea denumirii de ”Căminul Cultural Gittai István”,  Casei de 

Cultură din localitatea Tăuteu 

 

               În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările 

ulterioare, extras: 

              ”(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative 

autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această 

acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil 

publicului şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea 

administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor 

care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii. 

              (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la 

cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea 

spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o 

notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare 

privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului 

actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi 

pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind 

proiectul de act normativ”. 

              Primarul comunei Tăuteu aduce la cunoştinţă faptul că a iniţiat Proiectul de 

hotărâre privind atribuirea denumirii de ”Căminul Cultural Gittai István”,  Casei 

de Cultură din localitatea Tăuteu. 

              Invităm persoanele fizice şi juridice interesate să depună în scris propuneri, 

sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre arătat mai sus, al cărui conţinut este 

publicat pe site-ul instituției www.comunatauteu.ro , la secțiunea CONSILIUL LOCAL 

– PROIECTE DE HOTĂRÂRE. 
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              Aceste propuneri, sugestii sau opinii se pot transmite la adresa de e-mail 

primariatauteu@yahoo.com   sau se pot depune, în scris, la secretarul general al 

comunei Tăuteu, până la data de 23.01.2023, ora 9.00, urmând ca proiectul de hotărâre 

să fie supus DEZBATERII PUBLICE ÎN DATA DE 23.01.2023, ORA 11.00, în sala de 

ședințe din clădirea Primăriei comunei Tăuteu.    

              Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum 

şi propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: ”Recomandare 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de ”Căminul Cultural Gittai 

István”,  Casei de Cultură din localitatea Tăuteu,”. 

 

Data afişării: 09.01.2023 

 

 

                  PRIMAR                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

    Nandor-Ştefan VINCZE                                          Adela Maria SILAGHI 
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PROCES-VERBAL DE AFIŞARE 

 

 

 

                Încheiat azi, 09.01.2023, la sediul Primăriei din comuna Tăuteu, judeţul 

Bihor, cu ocazia afişării PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind atribuirea 

denumirii de ”Căminul Cultural Gittai István”,  Casei de Cultură din localitatea 

Tăuteu. 

 

               Anunţul şi Proiectul de Hotărâre s-au afişat la sediul Primăriei comunei 

Tăuteu, intrarea principală în clădirea primăriei, la avizierul instituţiei și pe site-ul 

instituției www.comunatauteu.ro . 

 

               Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

Adela Maria SILAGHI 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind atribuirea denumirii de ”Căminul Cultural Gittai István”,  

Casei de Cultură din localitatea Tăuteu 

 

              

             Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7/03.01.2023 al Primarului comunei Tăuteu aferent 

Proiectului de hotărâre privind atribuirea denumirii de ”Căminul Cultural Gittai István”,  

Casei de Cultură din localitatea Tăuteu, 

             Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al comunei Tăuteu,  

            Ținând cont de:          

- Propunerea Asociației Culturale Holnap și a Uniunii Jurnaliștilor Maghiari din România nr. 

534/23.11.2022, înregistrată la instituția noastră sub numărul 6735/28.11.2022, cu privire la 

numirea Casei de Cultură din localitatea Tăuteu ”Căminul Cultural Gittai István”; 

- Anunţul privind procedura dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre cu privire la atribuirea 

denumirii de ”Căminul Cultural Gittai István”,  Casei de Cultură din localitatea Tăuteu şi 

Procesul-verbal de afișare a anunțului; 

- Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Bihor nr. ____ din ___________ dat în 

condiţiile art. 2, art. 3 alin. 1 şi art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la 

Primaria comunei Tăuteu sub nr. ____ din ____________2023; 

              În baza prevederilor art. 2 lit. d și ale art. 3 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului 

nr. 564 din 31 iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de 

denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 

          Respectând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, 

           În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. d,  art. 133 alin. 2, lit. a și alin. 

4,  art. 139 alin. 1, coroborate cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. a și ale art. 200 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

            Primarul Comunei Tăuteu iniţiază următorul:  

 

P R O I E C T  D E  H O TĂ R Â R E 

 

            Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii ”Căminul Cultural Gittai István”, Casei de Cultură din 

localitatea Tăuteu, județul Bihor. 

            Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi atacată la Secția a III-a de Contencios Administrativ și Fiscal 

a Tribunalului, potrivit prevederilor Legii nr. 544/2004 privind conteciosul administrativ cu 

modificarile şi completările ulterioare. 
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            Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Tăuteu, 

prin compartimentele de specialitate. 

            Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștința publică și se 

comunică, prin grija secretarului general al comunei Tăuteu, cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 

- Primarul Comunei Tăuteu 

- Biroul Urbanism, Agricol, Arhivă și Resurse Umane 

- Site: www.comunatauteu.ro  

 

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

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

Tăuteu, respectându-se prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară. 
 
 

                                                                                             Avizează pentru legalitate 

                                                                                        În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din  

                      INIȚIATOR                                   O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ                                                             

                         PRIMAR                                                 Secretar General al comunei Tăuteu 

             Nandor-Ștefan VINCZE                                                 Adela Maria SILAGHI 
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REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind propunerea de atribuire a denumirii de ”Căminul Cultural 

Gittai István”, Casei de Cultură din localitatea Tăuteu 

 

 

              În prezent, Casa de Cultură din localitatea Tăuteu nu are o denumire consacrată. 

             

              Motivarea proiectului de act administrativ      

                 Iniţiativa promovării acestui proiect de hotărâre vine ca urmare a propunerii Asociației 

Culturale Holnap și a Uniunii Jurnaliștilor Maghiari din România nr. 534/23.11.2022, înregistrată la 

instituția noastră sub numărul 6735/28.11.2022, cu privire la numirea Casei de Cultură din localitatea 

Tăuteu ”Căminul Cultural Gittai István”. 

              Gittai István (1946-2020), pe numele de familie Szilágyi, este unul dintre cele mai consacrate 

personaje literare ale județului Bihor, din ultimele decenii. Poetul, jurnalistul și redactorul Gittai s-a 

născut în localitatea Tăuteu. 

              În poezia și proza sa, Gittai István era preocupat de caracteristicile locului natal, de rădăcinile 

și trăirile care îl leagă de meleagurile natale. 

              În perioada 1970-1980 a fost unul dintrer inițiatorii Cercului Literar Ady Endre din Oradea, 

iar după anul 1990 făcea parte din redacția săptămânalului Kelet-Nyugat și a ziarului Bihari Naplo. 

După anul 2022 devine redactorul revistei culturale Várad. 

             Gittai István are douzeci de cărți pulicate, iar în anul 2018 a fost premiat cu premiul literar 

József Attila, fiind primul scriitor din Bihor care primește acest premiu și a fost membru al Uniunii 

Scritorilor din România. 

            Cadrul legal: prevederile art. 2 lit. d din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare  

            În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, secretarul general al 

comunei Tăuteu va proceda la întocmirea Raportului de specialitate la Proiectul de hotărâre privind 

atribuirea denumirii ”Căminul Cultural Gittai István”, Casei de Cultură din localitatea Tăuteu, 

județul Bihor. 

             În contextul celor prezentate mai sus, constat că propunerea făcută se încadrează în 

prevederile art. 136 alin. 1 și alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  şi supun spre adoptare Consiliului 

Local al comunei Tăuteu, Proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Căminul Cultural 

Gittai István”, Casei de Cultură din localitatea Tăuteu, județul Bihor.  

 

 

Iniţiator, 

PRIMAR, 

Nandor-Ştefan VINCZE 
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AM PRIMIT UN EXEMPLAR 

 

 

____________________ 

                                                                                                                                    (Semnătura)                                         

 

 

 

                                    CĂTRE,  

 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI TĂUTEU 

 

 

 

 

                   În baza prevederilor art. 136 alin. 3 li. a, alin. 4, alin. 5 și alin. 10 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă înaintăm Proiectul de hotărâre privind 

atribuirea denumirii ”Căminul Cultural Gittai István”, Casei de Cultură din localitatea Tăuteu, 

județul Bihor, însoțit de Referatul de aprobare al primarului nr. 7/03.01.2023, cu solicitarea de a 

întocmi până la data de 23.01.2023, RAPORTUL DE SPECIALITATE aferent proiectului de hotărâre. 

                   Menționăm că proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii în ședință 

ordinară/extraordinară a consiliului local din luna ianuarie 2023. 

 

 

 

PRIMAR 

Nandor-Ștefan VINCZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

