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arnentu m on u m orestier ropnetate pu 1ca a ora~u m Va~cau
UP I ~i a Amenajamentului Fondului Forestier Proprietatea privata a ora~ului Va~cau UP II
Pa~une Va~cau

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 2073 /14.03.2017 intocmit de doamna Roman
Daliana avand functia de ~ef serviciu 'in cadrul Serviciului Buget -Contabilitate al Primariei
ora~ului Va~cau ,prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari;
- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing.ec. Florin
Porge, 'inregistrata la nr. 2074 din 14.03.2017.
- Procesul verbal nr. 2077/14.03.2017 privind 'indeplinirea procedurii de transparenta
decizionala prevazut de Legea nr. 52/2003 ;
in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparent:a
decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Tinand seama de prevederile art. 19 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvie,
republicat , cu modificarile ~i completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 1 /2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ~i celor forestiere , solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 , ale Legii nr. 169/1997 ,cu modificarile ~i
completarile ulterioare ~i ale Legii nr. 247/2005 privind reforma 'in domeniile proprietaaii ~ijustitiei
,precum ~i unele masuri adiacente, cu modificarile ~i completarile ulterioare ;
Luand in considerare dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa la elaborarea actelor normative ,republicata ,cu modificarile ~i completarile ulterioare ;.
in temeiul art. 36, alin.2,lit. ,,d" coroborat cu alin. 6, lit. ,,a" , pct.18 , art. 45, alin. 3, ~i art.
115, alin. 1, Iit.b,alin. 3, alin. 5, alin.6 din Legea 215/2001- Legea administratiei publice locale,
republicata;
Primarul ora~ului Va~cau propune Consiliului Local al ora~ului Va~cau prezentul proiect de
hotarare:
Art. I . Se aproba Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate publica a ora~ului
Va~cau ,UP I Va~cau ,conform anexei nr. I care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 . Se aproba Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate privata a ora~ului
Va~cau ,UP II Pa~une Va~cau, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. Cu ducerea la 'indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarului ora~ului
Va~cau ~i Serviciului Buget -Contabilitate din cadrul UA Tora~ Va~cau.
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica la:
Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Primarului ora~ului Va~cau
Serviciului Buget - contabilitate, taxe si impozite locale
Ocolului Silvie Sudrigiu
La dosar
Prin afi~are.
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