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ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILIUL LOCAL AL O~ULUI V ~CAU 

HOTARAREA nr.l 
din 31.01.2013 

privind alegerea pr~edintelui de ~edinta 

Avand in vedere prevederile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, legea 
administratiei publice locale, republicata, referitoare la alegerea unui pre~edinte de 
~edinpi ~i votul majoritatii consilierilor. 

In baza art. nr. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice 
locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului V ~ciiu, in unanimitate de voturi 

HOTARASTE: 

Art. unic. Domnul consilier Burs~iu Drago~ -Mihai se alege in calitate de 
pr~edinte de ~edintA al Consiliului Local al ora~ului V~ciiu. 

Se comunica cu: 
- Institutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
B urs~iu Drago~ Mihai 

Red. P.R 
Ex. 3 

JJ+ 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 
Pop Rodica 

f 
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ROMANIA 
JUDETUL BffiOR 

- !-

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA or. 2 
din 31.01.2013 

privind aprobarea ordinii de zi 

Avand in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica 
locala, referitoare la ordinea de zi, 

in baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, 
Consiliul Local al or~ului V~cau, cu unanimitate de voturi; 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre primarul or~ului V~cau, pentru 

~inpt ordinarii din data de 31 .01 .2013 . 

_, 

1. Alegerea pre~edintelui de ~edinta. 
2. Proiect de hoHirare privind aprobarea constatarii lncetarii de drept a mandatului de consilier 

local a domnului Ciucian Adrian , lnainte de expirarea duratei normale a mandatului 
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului consilierului local Cret Mircea , supleant pe 

Lista de candidati ai Aliantei Politice Uniunea Social Liberala 
4. Proiect de hotarare privind completarea Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului 

Local al ora~ului V a~cau 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fundamentare ~i a acordului de principiu 

pentru constituirea Parcului Natural Codru - Morna . 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei ~colare a unitatilor de lnvatamant din ora~ul 

Vascau , In anul scolar 2013-2014 . 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni cu lucrari de interes local pentru 

repartizarea ~i efectuarea orelor de munca a beneficiarilor ajutorului social din ora~ul V a~cau 
pe anul2013 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea unui numar de 25 asistenti personali pentru persoanele 
cu handicap in cadrul Primariei ora~ului Va~cau 

9. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului 
de specialitate al primarului ora~ului V a~cau. 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare ~i a 
caietului de sarcini al Compartimentului de alimentare cu apa ~i de canalizare din cadrul 
Primariei ora~ului Va~cau . 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea formei de gestiune directa a Compartimentului de 
alimentare cu apa si de canalizare din cadrul Primariei orasului Va~cau 

12. Proiect de hotarare privind obligativitatea lncheierii contractelor de salubrizare precum si 
achitarea contravalorii salubrizarii de catre toti cetatenii din ora~ul Va~cau , Varzarii de Jos ~i 
Varzarii de Sus. 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea ,,Documentului de pozitie" pentru Proiectul , Sistem de 
management integrat al de~eurilor in judetul Bihor ,. 

14. Raport privind activitatea asistentilor personali din cadrul Primariei ora~ului Va~cau 
desfa~urata in semestrul II anul2012 

15. Raport privind analiza activitatii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta pe semestrul 
II 2012 

16. Prezentarea raportului de activitate a consilierilor locali pe anul 2012 
1 7. Prezentarea raportului de activitate a viceprimarului ora~ului Va~cau pe anul 20 12 
18. Prezentarea raportului de activitate a primarului orasului Vascau pe anul 2012. 

Art. 2. Se comunica cu: 
- ~stitutia Prcfectului judep!lui Bihor 
- Th dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Burs~iu Drago~ Mihai 

ROO.P.R.E,.J ~ 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAlu:A nr. 3 
din 31.01.2013 

privind aprobarea procesului verbal de Ia $edinta anterioara 

Avand in vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 

administratia publica !ocala, referitoare la aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterioara, 

In temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica 

local a, 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

Art. 1. Se aproba continutul procesului verbal de la ~edinta anterioara din data de 

27.12.2012, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau . 

Art. 2. Se comunicli cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINf A 
Bursa~iu Drago~ Mihai 

~ 
Red.P.R. 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop Rodica 
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RO~ANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL O~ULUI v A~CAU 

HOTARAREA nr. 4 
din 31.01.2013 

p~ivind aprobarea constatarii incetarii de drept a mandatului de consilier local a 
domnului Ciucian Adrian, inainte de expirarea duratei normale a mandatului 

A vand in vedere : 
-Raportul de specialitate nr. 432 din data de 31.01.2013 intocmit de doarnna Pop 

Rodi~a , avand functia de secretar in cadrul Primariei or~ului V~cau prin care se arata 
necesftatea adoptiirii unei hotarari ; 

- Referatul constatator nr.433/31.01.2013, sernnat de primarul ~i secretarul ora~ului Va~ciiu 
privind situatia de incetare de drept a mandatului de consilier local a dornnului Ciucian Adrian ; 

I - Demisia din functia de consilier local a domnului Ciucian Adrian , inregistratii sub 
nr.2tl

1

0.01.2013 , 
- Lista de candidati a Aliantei Politice Uniunea Social Liberalii . ; 

1 -Expunerea de motive prezentatii de dornnul primar al ora~ului V~ciiu -ing. ec. Florin Porge 
- inreg~tratii la nr .434 din 31.01.2013 ; 

- Viizand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~ciiu ; 
Tinand cont de prevederile : 

art.9 alin.(2) litera a ~i alin. (3), art.10, art.12 alin. (1) ~i alin. (2) din Legea nr.393/2004 
privind Statutul ale~ilor locali, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare; 
art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea autoritiitilor publice locale, 
republicatii, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare 

1 In temeiul ale art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica localii, 
repub~icatii cu modificarile ~i completiirile ulterioare, 

I Consiliul Local al ora~ului Va~ciiu, cu 10 voturi pentru, 

HOTARASTE: 

Art.l. Ia act de incetarea mandatului de consilier local a dornnului Ciucian Adrian inscris 
pe lisr· Aliantei Politice Uniunea Social Liberala , ca urmare a demisiei. 

Art.2. Se declarii vacant locul dornnului Ciucian Adrian , urmand a fi ocupat de urmiitorul 
supler,t inscris pe Lista de candidati ai Aliantei Politice Uniunea Social Liberalii , respectiv 
dornnul Cret Mircea . 

I , 

Art.3 Prezenta hotiirare se comunica : 
Institupei Prefectului Judetului Bihor 
Primarului Ora~ului Va~cau 
Aliantei Politice Uniunea Social Liberalii 
Dornnului Ciucian Adrian 
Dornnului Cret Mircea . 

PRE~EDINTE DE ~EDJNT A 
Bursa~iu Drago~ Mihai 

w 
Red.RP Ex.S 

* CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR ~ 
CONSILillL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTAILiREA nr. 5 
din 31.01.2013 

privind validarea mandatului consilierului local Cret Mircea, supleant pe Lista de 
candidati ai Aliantei Politice Uniunea Social Liberati 

Avand in vedere: 
Raportul de specialitate nr.435 din data de 31.01.2013 intocmit de doamna Pop Rodica -

avand functia de secretar in cadrul Primariei or~ului V~cau , prin care se arata necesitatea 
adoptarii unei hotarari ; 

Confirmarea conducerii Organizatiei Judetene a Aliantei Politice Uniunea Social Liberala 
avand nr. 4 /22.01.2013 inregistrata la Primaria OTa!lUlui Va~cau la nr. 342/28.01.2013 ca dl. Cret 
Mircea face parte din Alianta Politica Uniunea Social Liberala ; 

Procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local V~cau 
Expunerea de motive prezentata de domnul primar a1 ora~ului V~cau -ing. ec. Florin Forge 

_ inregistrata la nr .436 din 31.01.2013 ; 
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va!lcau ; 
Tinand cont de prevederile : 
art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 privind alegerea autoritatilor publice locale, republicata, 
cu modificarile !li completarile ulterioare; 
art.15 din Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local Rieni, aprobat prin 
Hotararea nr.l0/11.07.2012; 
art.31 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu 
modificarile ~i completarile ulterioare 

in temeiul ale art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata cu modificarile !li completarile ulterioare, 

Consiliul Local al ora~ului V~cau, cu 10 voturi pentru , 

Art.l. Se valideaza mandatul de consilier local al domnului Cret Mircea , primul supleant 
inscris pe Lista de candidati ai Aliantei Politice Uniunea Social Liberala pentru Consiliul Local al 
ora~ului Va!lcau la alegerile locale din 10 iunie 2012 .. 

Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ 
in term en de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti, de la comunicare, potrivit art. 31 1 alin. ( 1) 
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata. cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

Art.3 Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Primarului ora!lului Va~cau 
Aliantei Politice Uniunea Social Liberala 
Dornnului Cret Mircea 

PRESEDlNTE DE SEDINT A 
Bursa~iu Drago~ Mihai 

fl-7 
Red.RP Ex.5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTAAAREA nr. 6 
din 31.01.2013 

privind completarea Comisiei de specialitate nr.l din cadrul Consiliului 
Local al ora~ului Va~ciu 

A vand ln. vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 438 din data de 31.01.2013 intocmit de doamna 

Pop Rodica - avand functia de secretar in cadrul Primariei ora~ului V~cau , prin care 
~e arata necesitatea adoptarii unei hot:arari ; 

I - Demisia domnului Ciucian Adrian inregistrata sub nr.2/30.01.2013 ; 
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al or~ului V~cau -ing. ec. 

Florin Porge lnregistrat:a la nr .439 din 31.01.2013; 
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

V~cau ; 

Tinand cont de prevederile : 
- art. I 0 din Regulamentului-cadru de organizare ~i functionare a Consiliului Local 

al ora~ului Va~cau ; 
1 - art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu 

modificarile ~i completarile ulterioare 
in temeiul ale art.45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

localii, republicat:a cu modificarile ~i complet:arile ulterioare, 
Consiliul Local al ora~ului V ~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art.l. Se completeaza Comisia nr.l - pentru activitap economico 
-fmanciare , administrarea domeniului public §i privat al ora§ului , juridica 
~i disciplina , protecpa mediului §i turism. 

Comisia nr .1 : 1. Porge loan - pre~edinte 
2. Tudor Adrian - secretar 
3. Popa Marius - membru 
4. Ciep Mariana - Membru 
5. Cret Mircea - Membru 

Art. 2. Prezenta hotarare se aduce la cuno§tinta publica ~1 se 
domunica prin grija secretarului cu: 

1 

- Institutia Prefectului Judetul Bihor 
- Primarul Ora§ului Va§cau 
- Membrii comisiilor 
- La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

BursaO;~Yhru 

Red.RP Ex.5 ~ 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop r ica 



JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA or. 7 
din 31.01.2013 

privind aprobarea studiului de fundamentare ~i a acordului de principiu pentru 
constituirea Parcului Natural Codru-Moma 

A vand in vedere : 

-Raportul de specialitate nr. 165 din data de 15.01.2013 intocmit de doamna Pop 

Rodica -avand functia de secretar in cadrul Primariei ora~ului Va~cau prin care se arata 

necesitatea adoptarii unui proiect de hotarare; 

- Adresa Universitatii de Vest, Vasile Goldi~, din Arad ; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. 

- Florin Porge inregistrata la nr .166 din 15.01.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Va~diu ; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 265 din 29.06.2006 pentru aprobarea 

Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 195/2005 privind protectia mediului ~i 

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, c ~i 45, alin. 2, lit. d din Legea 215/2001 legea 

administratiei publice locale , republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

Consiliul Local al or~ului V ~cau, cu unanimitate de voturi , 

Art . 1. Se aproba studiul de fundamentare ~i acordul de principiu pentru constituirea 

Parcului Natural Codru-Moma ,conform anexei care face parte din prezenta hotarare. 

Art . 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul 

Urbanism ~i Arnenajarea Teritoriului . 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei prefectului Judetului Bihar 
Primarului orasului Vascau 
UniversiHitii de Vest , Vasile Goldi~, Arad 
Compartimentului Urbanism ~i Arnenajarea Teritoriului 
Prin afi~are 
La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDJNTA 
Bursa~iu Drago~ Mihai 

Red.RP Ex.5 ~ 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pofodica 
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ROMANIA 
mDETUL BlliOR 
CONSiLIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTlRAR.EA nr. 8 
din 31.01.2013 

Jrivind aprobarea retelei ~colare a unitatilor de mvatamant din ora~ul 
Va~cau, ill anul ~colar 2013- 2014 

Avand In vedere : 
1 -Raportul de specialitate nr.161 din data de 15.01.2013 intocmit de 

doamna Pop Rodica -avand functia de secretar In cadrul 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 .162 din 15.01.2013; 

I - yazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 
1 In conformitate cu prevederile art. 19 ,alin. 4 ~i art. 61 ,alin. 2 din Legea Educatiei 

Nationale nr. 1 I 2011 ~i metodologia pentru fundamentarea cifrei de ~colarizare ~i stabilirea 
ret~l.fi unitatilor de !nvatamant preuniversitar de stat pentru anul ~colar 2012-2013 aprobata prin 
O.Mj.E.C.T.S nr. 62121 13 .11.2012 ,art. 25 ,alin.1 

1 Vazand adresa Inspectoratului Scolar Judetean Bihor nr. 1497 din 27.12.2012 
inregistrata la Primaria ora~ului Va~cau la numarul 150 din 14.01.2013 ; 

I In temeiul art. 36 ,alin.6 ,lit. a, pc.1 si art.45 ,alin. 1 , din Legea nr. 215 I 2001 a 
adm,'nistratiei publice locale ,republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba reteaua ~colara a unitatilor de lnvlitamant din ora~ul 

Va~~au , in anul ~colar 2013 -2014 conform anexei care face parte din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Inspectoratului Scolar Judetean Bihor 

Scoala Gimnaziala , Nicolae Bogdan" Va~cau 

La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINf A 
Bursa~iu Drago~ Mihai 

~ ( 

Red.RP Ex.S 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop~ca 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSTLTUL LOCAL AL ORASULUT VASCAU 

HOTARAREA or. 9 
din 31.01.2013 

Privind aprobarea Planului de acpuni cu lucrari de interes local pentru repartizarea ~i 
efectuarea orelor de munca a beneficiarilor ajutorului social din ora~ul Va~cau ,pe anul2013 

Avand in vedere : 

- Raportul de specialitate nr.167 din 15.01 .2013 intocmit de doamna Iovan Silvia, consilier 

cu atributii de asistenta sociala din cadrul Primariei ora~ului Va~au prin care se arata necesitatea 

adoptarii unui hotarari; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin 

Porge inregistraHi la nr .168 din 15.01.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 

in conformitate cu prevederile art. 6 ,alin. (2) ~i (7) din Legea nr. 416 I 2001 privind venitul 

minim garantat ,cu completarile ~i modificarile ulterioare ; 

in temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a (2) ~i art .45 ,alin. 1 din Legea 215/2001 Legea 

administratiei publice locale, republicata, 

Consiliul Local al ora~ului V a~cau, cu unanimitate de voturi , 

Art. 1. Se aproba Planul de actiuni cu lucrari de intere local pentru repartizarea ~~ 

efectuarea orelor de munca a beneficiarilor de ajutor social din ora~ul Va~cau , pe anul 2013 

,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarului ora~ului 

Va~cau. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Primarului ora~ului Va~cau 
Persoanei cu atributii de asistenta sociala 
Titularului 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
Bursa~iu Drago~ Mihai 

~ 
Red.RP Ex.5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop Rodica 

r 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

- 1!1. --

HOTARAREA or. 10 
din 31.01.2013 

privind aprobarea unui numar de 25 asistenti personali pentru persoanele cu handicap in 
cadrul Primariei ora~ului Va~cau 

Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr.163 din data de 15.01.2013 lntocmit de domnisoara Iovan Silvia 

avand functia de consilier pe probleme de asistenta sociala In cadrul Compartimentului de 

asistenta sociala al Primariei ora~ului Va~cau prin care se propune initierea unui proiect de hotarare; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin Porge 

lnregistrata la nr .164 din 15.01.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 

in conformitate cu prevederile HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

privind conditiile de lncadrare, drepturile ~i obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, 

modificata ~i completata cu HG nr. 463/2005. 

In temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pet. 2 ~i art. 45 din Legea 215/2001 legea administratiei publice 

locale, republicata. 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba numarul de 25 asistenti personali pentru persoanele cu handicap In cadrul 

Primariei ora~ului Va~cau . 

Art. 2 . Cu ducerea la lndeplinire a prezentei hotarari se lncredinteaza compartimentul asistenta 

sociala din cadrul Primariei Va~cau; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

- Compartimentului buget - contabilitate 

Primarului ora~ului V a~cau 

La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
Bursa~iu Drago~ Mihai 

jt~ 
Red.PR 
Ex.5 

,.. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 
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RO~ . 
JUQETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr.ll 
din 31.01.2013 

pr~vind modificarea organigramei ~i a statului de functii ale aparatului de specialitate 
al primarului ora~ului V a~cau 

Avand In vedere : 
1 - Raportul de specialitate nr. 157 /15 .01.2013, intocmit de doamna Porge Maria , 

consilier in cadrul Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primliriei ora~ului Va~cau , 

prinl care se arata necesitatea initierii unui proiect de hotarare; 
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. 

Florin Porge inregistrata la nr .158 din 15.01.2013 ; 
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

\ Va~cau ; 

1 Tinand seama de prevederile art. 3 , alin. 1 ~i alin. 5 , lit.a,b,c din Legea nr. 
5114006 a serviciilor comunitare de utilitati publice , coroborate cu prevederile art. 2 ,ali. l din 
Lege nr. 24112006 a serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare , cu modificarile ~i 
completarile ulterioare ; 

I In temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3 ,lit. b , art .45 alin. 1 ~i art. 115 din Legea 
21512001 Legea administrapei publice locale, republicata cu modificarile ~i completlirile 
ulterioare. 

Consiliul Local al ora~ului V a~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

1 Art . 1. Se aproba modiftcarea organigramei ~i a statului de functii a aparatului de 
spe9ialitate al primarului ora~ului Va~cau , aprobata prin H.C.L. nr. 63 din data de 13 .08.2010 
prinl schimbarea denumirii compartimentului de intretinere ~i gospodarire comunala in 
compartiment de alimentare cu apa ~i de canalizare, conform anexelor nr. 1 ~i nr. 2 care 
vor face parte din prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primariei ora~ului Va~cau ; 

I 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunidi: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Serviciului Contabilitate ~i Compartiment Resurse Umane; 
Prin afi~are; 
La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINf A 
Bursa~iu Drago~ Mihai 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Red.RP Ex.5 ~ 
Po~odica 

f 



ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTiRAREA nr.12 
din 31.01.2013 

privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare ~i a caietului de 
sarcini al Compartimentului de alimentare cu apa ~i de canalizare din cadrul Primariei ora~ului 

Va~cau 

Avand in vedere : 
-Raportul de specialitate nr. 159 din data de 15.01.2012, intocmit de domnul Tulvan Eugen , 

referent de specialitate in cadrul Compartimentului Urbanism ~i Amenajare Teritoriala din cadrul 
Primariei or~ului V~cau , prin care se arata necesitatea initierii unui proiect de hotarare; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin Porge 
inregistrata la nr .160 din 15.01 .2013; 

- Va.zand avi.zul f.worabil aJ Comisiei de specialitate din cadrul ConsiJiului Local Va§cau ~ 
Tinand seama de prevederile art. 23 , alin. 4 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

tltilitiiti publice , coroborate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 24112006 a serviciului de alimentare cu 
apa ~i de canaljzare , cu modificlirile ~j oompJetarile uJterioare ; 

in temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, lit. d , alin. 3 ,lit. b , art .45 alin. 1 ~i art. 115 din Legea 215/2001 
Legea administratiei publice locale, republicata cu modifidirile ~i completarile ulterioare. 

Consiliul Local aJ ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

Art. 1. Se aproba Regula e tul de organizare ~i fh ctionare al Compart"mentulu· de 
alimentare cu apa ~i de canalizare din cadrul Primariei ora~ului Va~cau , conform anexei nr. 1 care face 
parte din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aproba Caietul de sarcini at Compartimentului de alimentare cu apa $ide canalizare 
din cadrul Primariei ora~ului Va~cau , conform anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotarare. 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului de 
alimentare cu apa $i de canalizare din cadrul Primariei ora$ului V a$cau; 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Compartimentului de alimentare cu apa $i de canalizare; 
Prin afi~are; 
La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINf A 
Bursa$iu Drago$ Mihai 

~ -· 
Red.RP Ex.5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
PopRodica 

~ 



ROWu\NIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILillL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr.13 
din 31.01.2013 

privind aprobarea formei de gestinne directi a Compartimentnlni de alimentare 
en api ~ide canalizare din cadrul Primiriei ora~ului Va~ciu 

A vand !n vedere : 
- Raportul de specialitate nr.197 din data de 16.01.2012 , intocmit de domnul 

Tulvan Eugen , referent de specialitate in cadrul Compartimentului Urbanism ~i 

.A...menajare TeritoriaHi din cadrul Primariei ora~u!ui Va~cau , prin care se arata necesitatea 
initierii unui proiect de hotl'irare; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. 
Florin Porge inregistrata la nr .198 din 16.01.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Va~cau ; 

Tinand seama de prevederile art . 23 , alin. 3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati pub lice , coroborate cu prevederile art.1 0, alin. 1 ,lit. d din Legea nr. 
241/2006 a serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare , cu modificarile ~i completarile 
ulterioare ; 

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. a,lit. d , alin. 3 ,lit. b , art .45 alin. 1 ~i art. 115 din 
Legea 21 5/2001 Legea administratiei pub lice locale, republicata cu modificarile ~i 

completarile ulterioare. 

Consiliul Local al ora~ului V a~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba forma de gestiune directa a Compartimentului de alimentare cu 
apa ~i de canalizare din cadrul Primariei ora~ului Va~cau . 

Art. 2. Cu ducerea Ia lndeplinjre a prezentei hotarari se lncredinteaza 
Compartimentului de alimentare cu apa ~i de canalizare din cadrul Primariei ora~ului 
Va~cau ; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

Red.RP Ex.5 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Compartimentului de alimentare cu apa ~i de canalizare; 
Prin afi~are; 

La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Bursa~iu Drago~ Mihai 

~ ( 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

PopRJ ica 

-!5-



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASlJLUI V ASCAU 

HOTAAAREA nr.14 
din 31.01.2013 

Privind obligativitatea incheierii contractelor de salubrizare precum ~i achitarea 
contravalorii salubrizarii ( gunoi menajer) de catre toti cetatenii din ora~ul Va~cau , 

Varzarii de Jos ~i Varzarii de Sus 

Avand in vedere : 

.... /6 .,-

- Raportul de specialitate nr. 299 123.01.2013 intocmit de domnul Tulvan Eugen avand 
func~1a de referent de specialitate in cadrul Primariei ora~ului V a~diu prin care se propune 
initierea unei hotarari; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin 
Porge inregistrata la nr .300 din 23 .01.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Vascau ; 
In conformitate cu prevederile art. 42 , alin. 1 ,lit.a din Legea nr. 51 I 2006 a serviciilor 

comunitare de utilitati publice , cu modificarile ~i completarile ulterioare , art. 5 , alin. 1 ~i alin.2 , 
art. 6 ,alin. 1 , lit. a , art . 24 , alin. 1 , lit.b din Legea nr 101 I 2006 a serviciului de salubrizare a 
localitatilor , cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

Tinand seama de prevederile H.C.L. nr. 48 din data de 22.11.2012 privind aprobarea 
Contractului de salubrizare pentru utilizatorii casnici si agentii economici din ora~ul Va~cau ; 

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b ~i d , alin . 6 ,lit.a ,pc.9 ~i 14 ~i art. 45, alin.l, din Legea 
21512001- Legea administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al or~ului Va~au, cu unanimitate de voturi , 

Art. 1. Se aproba incheierea obligatorie a contractelor de salubrizare precum ~i achitarea 

contravalorii salubrizarii ( gunoiului menajer ) de catre toti cetatenii din ora~ul Va~cau , 

Varzarii de Jos ~i Varzarii de Sus . 

Art. 2. Neandeplinirea obligatiei prevazuta la art. 1 se sanctioneaza cu arnenda intre 

100 lei -300 lei. 

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului 

Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului , sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 4 . Prezenta hotarare va fi adusa Ia cuno~tinta publica prin afi~are la sediul Primariei 

ora~ului V a~cau . 

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Jude~ului Bihar 
Primarului ora~ului V a~cau 
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
Bursa~iu Drago~ Mihai 

~ 
Red.RP Ex.5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA nr.l5 
din 31.01.2013 

privind aprobarea , Documentului de pozitie" pentru Proiectul , Sistem de management 
integrat al de~eurilor in judetul Bihor, 

Avand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 416 din data de 31.01.2012, intocmit de domnul Tulvan 

Eugen , referent de specialitate in cadrul Compartimentului Urbanism ~i Amenajare TeritoriaUi 
din cadrul Primariei ora~ului Va~diu , prin care se araHi necesitatea initierii unui proiect de 
hotarare; 

-Adresa Consiliului judetean Bihor nr. 236 I 09.01.2013 inregistrata la Primaria 
ora~ului Va~cau la numarul359128.01.2013; 

- H.C.L nr. 46 I 29.06.2010 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ,,Ecolect Group ,. 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~lui Va~cau -ing. ec. Florin 
Porge inregistrata la nr .417 din 31.01.2013: 

- Vlizand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
Tinand seama de prevederile Ghidului Solicitantului ~i ale Programului Operational 

Sectorial de Mediu ( POS Mediu) , Axa Prioritara 2 , Dezvoltarea sistemelor de management 
integrat al de~eurilor , , Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101 I 2006 , cu 
modificarile ~i completarile ulterioare , H.G. nr. 349 I 2005 privind depozitarea de~eurilor , cu 
modifidirile ~j completarile ulterioare , Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 
publice , cu modificarile ~i completarile ulterioare ,Legea nr. 273 I 2006 privind finantele publice 
locale , cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

in temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, ,alin. 4 ,lite, art .45 ~i art. 115 din Legea 215/2001 Legea 
administratiei publice locale, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Consiliul Local al orasului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba Documentul de Pozitie aferent proiectului , Sistem de management 
integrat al de~eurilor in judetul Bihor" document prevlizut in anexa , parte integranta a prezentei 
hotarari. 

Art. 2. Se imputemice~e DL Ing. Ec. Porge Florin loan - primarul ora~ului Va~cau sa 
semneze , in numele ~i pentru Consiliul Local Va~cau , Documentul de Pozitie ,prevlizut la art. 
1. 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului 
Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului . 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 

Red.RP Ex.5 

Inst:itutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Consiliului Judetean Bihor; 
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 
Prin afi~are; 
La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
Bursa~iu Drago~ Mihai 

~ 
I 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
PopRodica 



ROA-fANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOT ARAREA nr.16 
din 28.02.2013 

privind aJegerea pref?edintelui de iledinta 

Avand in vedere prevederile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, legea 
administratiei publice locale, republicata, referitoare la alegerea unui pre~edinte de 
~edinta ~i votul majoritatii consilierilor. 

in baza art. nr. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice 
locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, in unanirnitate de voturi 

HOTARAsTE: 

Art. unic. Domnul consilier Bur5a$iu Drago~ -Mihai se alege in calitate de 
pr~edinte de ~edint3 al Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Se comunica cu: 
- Institutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar 

PRE~EDll'~TE DE $ED TNT A 
Burs~iu Drago~ Mihai 

Red. P.R 
Ex. 3 

~ 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BffiOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULID VASCAU 

HOTARAREA or. 17 
din 28.02.2013 

priviud ::prob::rea ordinii de :d 

Avand in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001 , republicata, privind administraJ:ia publica 
]ocala, rcfcritoarc Ja onlinca de zi, 

in baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republicat:a, privind administraJ:ia publici locala, 
Consiliul Local al ora~ului V~ciiu, cu 10 voturi pentru ~i o abJ:inere; 

HOT ARASTE: 

Art. 1. Se aproba in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre primarul o~ului V~cau, pentru 

~cdint:a ordinarii din data de 28.02.2013 . 

1. Alegerea pre~edintelui de ~edinta . 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contracta.rii unui !mprumut In valoare de 
maximum 800.000 lei , in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a 
Guvemului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate 
din economie ,alte masuri financiare ,precum ~i modificarea unor acte normative . 

3 . Proiect de hotarare privind aprobarea Situatiei financiare Ia data de 31.12.2012 ~i a 
Bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2013 aferent contractului de administrare nr. 7 46 
din data de 26.02.2010 incheiat cu Direcpa Silvica Oradea. 

4 . Proiect de hotadire privind aderarea Ora$ului VMcau Ia Asociat.ia "Stejantl" Varzarii de 
Sus -asociatie de proprietari de padure $i pa~une ,care are drept scop alegerea ~i propunerea 
gestionarului faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. 65 Varatec. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea In principiu a concesionarii, prin 1icitatie publica, a 
unui teren , in suprafata de 10 ha., avand nr. top 899/6din CF. nr. 153 Ci'mp , 
proprietatea ora~ului Va~cau, cu scopul dezvoltarii obiectivelor de productie a energiei 
regenerabile 

6. Raportul primarului privind starea economica , sociala ~ide mediu a ora~ului Va~cau , pe 
anul 2012 

Art. 2. Se comunica cu: 
- InstituJ:ia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar. 

Red. P.R,Ex. 3 

PRESEDINTE DE SEDJNTA 
Burs~iu Drago~ Mihai 

~ 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL OR_ASULUI VASCAU 

HOTARAREA or. 18 
din 28.02.2013 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

Avand l'n vedere prevederile art 42, aJin, 5, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 

administratia publica loca1a, referitoare Ia aprobarea procesului verbal de Ia ~edint:a anterioara, 

In temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001 , republicata, privind administratia publica 

local a, 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. l. Se aproba continutul procesului verbal de Ia ~edinta anterioara din data de 

31.01.2013, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau . 

Art. 2. Se comunidi cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Bursa~iu Drago~ Mihai 

~ 
( 

Red. P.R. 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop Rodica 

~ 



ROMAATIA 
ruDETUL Bll-IOR 

...-.2 1-

CONSILruL LOCAL AL ORASULUI V A$CAU 

HOTARAREA nr.19 
din 28.02.2013 

privind aprobarea contract-arii mmi imprnmut in valoare df' 266.000 lei ~ in conformitate cu 
prevederile Ord~mantei de Urgenta a Guvemului or. 3/2013 privind reglementarea unor masuri 
pentru reducerea unor arierate din economie , alte masuri fmanciare , precum ~i modificarea unor 

acte normative 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr.740 din data de 22.02.2013 intocmit de doamna Roman Daliana 

avand functia de ~ef serviciu in cadrul Compartimentului Buget - Contabilitate din cadrul 
Primariej ora~uJ ui Va~cau prin care se propune .initierea unui project de hotarare; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin Porge 
inregistrata la nr .741 din 22.02.2013 ; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local V~diu; 
in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari 

~i completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare , ale cap. N din Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modificarile ~i compJetarile ulte:rioare , coroborate cu cele ale O.U.G. 
nr. 3 /2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie , alte masuri 
financiare ,precum ~i modificarea unor acte normative ,precum ~i cu cele ale Hotararii Guvemului nr. 9 I 
2007 privind constituirea, componenta *i functionarea Comisiei de autorizare a 1mprumuturilM locale , cu 
modificarile ~i completarile ulterioare ; 

Tinand seama de prevederile art. 43 ,alin. (4) din Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative , republic.ata , cu modificarile ¥i compietarile ulterioare 
~iprevederile art. 1.166 ~i urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , republicata, cu 
modificarile ulterioare , referitoare la contracte sau conventii ; 

Luand In considerare prevederile art 9, pet 8 din Carta enropeana a autonomiei locale , adoptatii 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985 , retificata prin Legea nr. 199 /1997 ; 

Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru achitarea arieratelor inregistrate in 
contabilitate fa¢ de fumi.zorii de bunwi, servicii ;;i lucrari , in conform1tate cu prevederile art. 2 ,alin. 4 d:in 
O.U.G. nr. 3/2013 

in temeiul art. 36, alin. 2 ~i alin. 4 lit. b, , art. 45 alin. 2 , art. 63 alin. 1 lit. c , alin. 4 lit. c precum 
~i art 115 alin. 1 lit. b , alin. 3 ,5 ~i 6 din Legea 215/2001 legea administratiei publiee locale, republicati'i, 

-eu modificarile si completarile ulterioare ; 
Consiliul Local al orasului Va~cau, cu unanirnitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba contractarea de la Ministerul Finantelor Publice a unui lmprumut din varsaminte 

din privatizare in valoare de 266.000 lei ,cu o maturitate de maximum 5 ani. 

Art. 2 Contractarea. impmmutului prevazut la. art. 1 se face pentru achit.area. ariera.telor inregistrate 

in contabilitate fata de fumizorii de bunuri , servicii ~i lucrari , conform , Situatiei arieratelor inregistrate 

in contabiJi.tate fata de fumi.zorii de bunuri , ~ervicii ~i lucdiri ., , pentru care va fi intocmita cererea 

entru autorizarea contractarii imprumutului. 

Art. 3. Din bugetul local al Consiliuiui Local al orasului Va~cau se asigurii integral plata 

serviciului anual al datoriei pub lice locale aferent imprumutului prevazut la art. 1. 



--

ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOC.A..L AL ORASULUI V ASC.4.U 

HOTARAREA nr. 20 
din 28.02.2013 

Privind aprobarea Situatiei financiare Ia data de 31.12.2012 ~i a Bugetului de venituri ~i 

cheltuieli pe anul 2013 aferent contractului de administrare nr. 746 din data de 
26.02.2010 incheiat cu Directia Silvidi Oradea 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr.707 din 21.02. 2013 1ntocm1t de doamna Roman Daliana 

avand functia de ~ef serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite al 
Pri mariei ora~ului Va~au pdn care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin 
Porge inregistrata Ia nr .712 din 21.02.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
Tinand seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificiirile ~i completlirile ulterioare ~i contractu! de adm1nistrare nr. 746 I 26.02.2010 incheiat 
,.., intre Consiliul Local Va~cau ~i Direqia Silvica Bihor 

in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001- Legea 
administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau , cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. I. Se aproba Situatia financiara Ia data de 31.12.2012 aferent contractului de 

administrare nr. 746 din data de 26.02.2010 incheiat cu Directia Silvica Oradea conform 

anexei nr. 1 Ia prezenta hotarare. 

Art . 2. Se aproba Bugetul de venituri ~i cheltuieli pe anul 2013 aferent contractului de 

administrare nr. 746 din data de 26.02.2010 incheiat cu Directia Silvidi Oradea conform anexei 

nr. 2 Ia prezenta hotiirare. 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hoHirari se incredinteaza Compartimentul Buget 

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Red. P.R. 
Ex.5 

Art. 4. Prezenia hotanlre se comunidi: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Directiei Finantelor Publice Bihor 

Compartimentului buget contabilitate 

La dosar 

PRESEDIN E DE SEDINT A 
Bursa~iu rago~ Mihai 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
PopRodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILfUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 21 
din 28.02.2013 

privind aderarea Ora~ului Va~diu Ia Asociatia , Stejarul , Varzarii de Sus - asociatie de 
ptoprietari de padure ~i pa~une , care are drept scop alegerea $i propunerea gestionarului 

faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. 65 Varatec 

i1Lvand in vedere : 
-Raportul de specialitate nr. 675/20.02.20131ntocmit de domnul Tulvan Eugen avand functia 

de referent de specialitate in cadrul Primariei ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea 
adoptarii unei hotarari; 

-Expunerea de -motive p-rezentata de domnul pri-mar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin Porge 
inregistrata la nr .676 din 20.02.2013; 

- Vazand avizul favorabil a! Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Vascau ; 
In conformitate cu Legea nr. 407 I 2006 privind Legea vanatorii ~i a protectiei fondului 

cinegetic ,cu modificarile ~i completarile ulterioare , Ordinul Ministerului Mediului ~i Padurilor nr. 
226$ I 21.12.2010 pentm modificarea ~i completarea F..egulamentului privind atribuirea dreptului de 
gestionare a faunei cinegetice ,aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului §i Padurilor nr. 1221/2010, 
O.G. nr. 26 I 2000 cu privire la asociatii ~i fundatii,cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

in temeiul art.ll ,alin. 4 , art. 36, alin. l ~i 2, lit.c ~i e,alin. 7 ,lit.c ,art. 45,alin. 2 ,lit. f ,art. 115 
,alin, 1 ,lit.b ,alin.3,5,7 din Legea 21512001- Legea administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~au, ru 8 voturi penlru ~i 3 abtineri 

HOTARASTE: 

Art. l. Se aproba aderarea Ora~lui Va~?cau la Asociatia ,Stejarul" Varzarii de Sus

asoqatie de proprietari de padure ~i pa~une , persoana juridica de drept privat , care are ca scop 

aleg~rea si propunerea gestionarului faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. 65 Varatec, prin 

atribuire directa. 

Art. 2. (1) Se imputemice~te dl. lng.Ec. Porge Florin - loan , in calitate de primar al 

ora~ului Va~cau , sa semneze in numele ~i pe seama Consiliului Local al ora~ului Va~cau actele 

necesare pentru aderarea la Asociatia , Stejarul , Varzarii de Sus . 

(2) Se desemneaza , din partea autoritatii publice locale , ca Asociatia de Vanatoare ~i 

Pescuit Sportiv , APEX , sa gestioneze fondul faunei cinegetice nr. 65 Varatec . 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica : 
- Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
- Primarului ora~ului V a~cau 
- Asociatiei , Stejarul , Varzarii de Sus 
= La do~ar. 

PR..ESED!NTE DE SEDINTA 
Bursa~iu Drago~ Mihai 

~ 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILITJL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 22 
din 28.02.2013 

privind aprobarea in principiu a conce§:ionirii, prin licitatie publici, a unui teren , in 
suprafata de 10 ha. , avand nr. top 899/6din CF. nr. 153 Cimp , proprietatea ora~ului 

Va~cau, cu scopul dezvoltarii obiectivelor de productie a eoergiei regeoerabile 

A vand in vedere: 

~ Raportul de specialitate nr.830 din data de 28.02.2013 'intocmit de domnul Tulvan Eugen 

avand functia de referent de specialitate In cadrul Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea 

Teritoriului din cadrul Primariei ora~ului Va~cim prin care se propune initierea unui proiect de 

hotarare~ 

.~ -Expunerea de motive prezentata de dornnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin Porge 

inregistratii la nr .832 in data de 28.02.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 

In conformitate cu prevederile O.U.G 54/2006 priv1nd regimuJ concesio.nariJor, bunurilor 

proprietate publicki,modificata ~i H. G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a O.U.G. nr. 54 I 2006. 

In temeiul art. 36, alin. 5, lit. a , art. 45, alin. 3 ~~ art. 123 alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu 10 voturi pentru ~~ o abtinere 

~ Art. 1. Se aproba in principiu , concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren in suprafata 

de 10 ha ., avand nr. top 899/6 din CF nr.153 Cimp, proprietatea ora~ului Va~cau, cu scopul 

dezvoltarii obiectivelor de productie a energiei regenerabile. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarfui. se incredinteaza Compartimentului 

Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Va~cau; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunidi: 
- Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
- Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Tritoriului 

Red.PR 
Ex.5 

Primarului ora~ului V a~cau 
La dosar 

PRESEDINTEDE SEDINTA 
Bursa~iu Drago~ Mihai 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSIUUL LOCAL AL ORA$ULUI V A$CAU 

HOTARAREA nr.23 
din 29.03.2013 

priv:ind alegerea pr~edintelui de ~ed:inta 

Avand in vedere prevederile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, legea 
administratiei pnblice iocale, republicata, referitoare fa alegerea unu1 pr~ed1nte de 
~edinta ~i votul majoritatii consilierilor. 

in baza art. nr. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice 
locale. repubJj.cat.a; 

Consiliul Local al ora~i V ~. in unanimitate de voturi 

Art. unic. Doamna consilier Ciep Mariana - Tincuta se alege in calitate de 
pr~edinte de ~edinti al Consiliului Local al ora~ului V ~cau. 

Se comunica cu: 
- Institutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar 

Red. P.R 
Ex. 3 
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ROMANIA 
JUDETUL BffiOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULID V ASCAU 

HOTARAREA nr. 24 
din 29.03.2013 

privind aprobarea ordinii de zi 

Avand 'in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea or. 215/2001, republicatA, privind administratia publicA 
1ocala, referitoare 1a ordinea de zi, 

in baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea or. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, 
Consiliul Local al o~u1ui V~cau, cu 10 voturi pentru ~i o abtinere; 

HOTARA~TE: 

Art. I. Se aproba in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentat.A de clitre primarul o~ului Va~cau, pentru 

~edinta ordinarii din data de 29.03 .2013 . 

1. AJegerea pr~edintelui de ~edinta. 

2. Proiect de hotadire privind aprobarea conturilor anuale de executie bugetara a Consiliului 
Local al or~lui Va~au la data de 31.12. 2012 

3. Proiect de hotaci-re privind imputemieirea priiJYd.nllui OF~ului Va~cau pentru depunerea 
cererii unice de plata pentru Campania 2013 , Declaratie de eligibilitate pentru suprafetele de 
paji~ti permanente utilizate de catre Consiliile Locale , pentru Consiliul Local at ora~ului 
Va~cau 

4. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Statului Roman in domeniul 
privat al ora~ului Va~cau a unui i.eren in suprafu{a de 729mp. din totalul de 30.040 mp. 

5. Proiect de hotArare privind aprobarea documentatiei de urbanism privind reactualizarea 
,,Plan Urbanistic General ~i Regulament Local de Urbanism al ora~ului Va~cau cu localitatile 
apart.inatoare , 

Art. 2. Sc comunica cu: 
- Institufia Prefectului judepdui Bihor 
-La dosar. 

Red P.R.Ex. 3 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULU1 VA$CAU 

BOTARAREA nr. 25 
din 29.03.2013 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioari 

Avand in vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 

administrapa publica \ocala, referitoare la aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterioara, 

In temeiul art . 45, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica 

local a, 

Consiliul Local a1 ora$-Ului Va~. cu unanimitate de voturi , 

HOTARAsTE: 

Art. l . Se aproba continutui procesumi verbai de ia ~edint.a anterioara din data de 

28.02.2013, a Consiliului Local a! nr3$!lui Va~u. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefeetului judetului Bihar 

-La dosar 

PRESEDINTE DE INTA ~ ..... CONTRASEMNEAZA 
Ciep Marian #~ ~ O~~. SECRETAR 
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ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI VA$CAU 

HOTARAREA nr. 26 
din 29.03.2013 

privind aprobarea conturilor anuale de executie bugetari a Consiliului Local al ora~ului 
Va~ciu Ia data de 31.12.2012 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr.l340 /25.03 .2013 intocmit de doamna Roman Daliana 

avand functia de ~ef serviciu in cadrul compartimentului finaneiar - contabil, taxe ~i impo.zite 
al Primariei ora~ului V~diu prin care se propune initie!e"'d unui proiect de hotarare; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al or~ului Va~cau -ing. ec. 
Florin Porge inregistrata la nr .1341 din 25 .03 .2013; 

- Vazand avizui favorabil at Comisiei de specialitaie din cadml Consiliului Local 
V~diu ; 

in conformitate cu prevederile art. 49 ,alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind 
finat~~tde pubfice, ordonatorii principati de credite intocmesc ~i prezinta spre aprobare 
conturile anuale de executie a bugetelor locale. 

in temeiu1 art. 36, alin. 4, lit. a ~i 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001 Legea 
administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu 9 voturi pentru ~ 2 abtineri 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aprobli conturile anuale de executie bugetarli a Consiiiului Local al ora~ului 
Va~cau Ia data de 31 .12.2012 , conform anexei care face parte din prezenta hotlirare. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul 
buget contabilitate sub directa indrumare a primarului ora~ului Va~cau. 

Art. 3. Prezenta hotlirare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Primaruiui ora~uiui Va~cau 
Directiei Finantelor Publice Bihor 
Compartimentului buget contabilitate 
La dosar 
Prin afi~are 

PRESEDIN.;;tf ~EDINTA 
Ciep M ~ 

1 
Tincuja 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI V A$CAU 

HOTARAREA nr. 27 
din 29.03.2013 

Privind imputernicirea primarului ora~ului Va~cau pentru depunerea cererii unice de 
plata pentru Campania 2013 , Declaratie de eligibilitate pentru suprafetele de paji,ti 
permanente utilizate de cltre Consiliile Locale , pentru Consiliul Local aJ oraJului 

VaJCiu 

Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 1303/21.03.2013 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu In cadruJ compartimentlllui finandar contahj] ta ~ ~j impozitf\ aJ 

Primariei ora~ului Va~au prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari~ 

-Expunerea de motive prezentata de domnui primar ai ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin 

Porge ,inregistrata la nr .1304 din 2L03 .2013 ; 

- Vazand avizul favorabil al Comisici de spccialitatc din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 

Analizand documentatia solicitata de APIA Bihor . cu privire Ja primirea cererilor 

unil:c de plaia in anul 20 13 : 

in baza prevederilor art. 36 ,lit. c ~i art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 I 2001 legea 

administratiei publice locale , republicadi cu modificarile ~i completarile ulterioare , 

Consiliul Local al ora~ului Va~au, cu unanimitate de voturi , 

Art. 1 Sc imputcrnicc~tc primarul ora~ului Va~cau , pcntru dcpuncrca ccrcm 

unice de plata pentm Campania 2013 ., Dedaratja de eJigibjljtate pentm suprafetele de paji~ti 

permanente utilizate de catre Consiiiile locale , , in numele Consi!iului Local al ora~ului 

V~cau pentru suprafata de 542 ,72 ha p~ni comunale . 

Art. 2. Pre.zent~ hM~r~re l'e comu.nic~ : 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

A.P.I.A Bihor 

Compartimentului buget contabilitate 

Ladosar 

PRE$EDINTE DE $EDINT A 
Ciep Mar1 Tincuta 

Red.RP Ex. 5 
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ROMANIA 
mDETUL BlliOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASt!'LUI VA$CAU 

HOTARAREA or. 28 
din 29.63.2613 

privind trecerea din domeniul public al Statului Roman in domeniul privat al 
ora$ului Va$ciu a unui teren in suprafata de 729 mp. din totalul de 30.040 mp. 

Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 1337/25.03.2013 intocmit de sing. Tulvan Eugen avand fimqia 
de referent de specialitate in cadrui Primariei ora~ului Va~cau prin care se aratli necesitatea 
adoptarii unui hotaran ; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau - ing. ec. Florin 
Porge 1nregi!-.i.rat1Ua nr .1341 din 25.03 .20 l3; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local V ~cfm ; 
Tinand seama de prevederile art. 10 din Legea nr. 213 I 1998 privind proprietatea 

publica ~i regimul juridic ai acesteia ,cu modificarile ~i compietariie ulterioare , 
in temeiul art. 36,alin. 2, lit. c ~i art. 45 ,alin. 3 din Legea 215/2001- Legea administratiei 

publ~ce locale, republicata; 
Consiiiui Local. at ora:;uilli Vllijcau, cu unanimitate de votm:i 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba trecerea din domeniul public at Statului Roman in domeniui privat 

a! ora~u!ui Va~u a suprafetei de 729 mp. din totalul de 30.040 mp, avand nr.topo 149/32 

din Cf 937 V~cau, teren neproduct\v shua.t ln ora.~ul Va.~cau , str . Cri~ului , a.vand urmatoarele 

vecinatati : - la nord -vest : proprietati private locuitorii ora~lui Va~u 

la sud -est : proprietati private locuitorii ora~ului Va~cau 

la nord- est : str . Cri~ului 

la sud -vest : albia raului Cri~ul Negru 

Art. 2. Se imputemice~te primarul ora~ului Va~cau sa reprezinte ora~ul Va~cau in fata 

notarului public in vederea aulentificarii ~i lndeplinirii condi{iilor de publicitate imobiliara 

prevazute de lege. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Primarului ora~ului Va~cau 
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 
Ladosar 

PRE$ED~E$EDUNTA 
ciep Mru:V )-Tincura 

Red.P.R. Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSll.IUL LOCAL AL ORA$ULUI VA$CAU 

HOTARAREA or. 29 
din 29.03.2013 

privind aprobarea documentatiei de urbanism privind reactualizarea , Plan U rbanistic 
General ~i Regulamentul Local de Urbanism al ora~ului Va~clu cu loealitltile apartinltoare, 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 1456129.03.2013 intocmit de sing. Tulvan Eugen avand functia de 

referent de specialitate in cadrul Primariei ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea adoptiirii unui 
hoHiran ; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~diu -ing. ec. Florin Porge 
inregistrata la nr .1457 din 29.03 .2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadml Consiliuiui Local Va~diu, 
Raportul informarii ~i consultarii publicului nr. 1115 I 14.03.2013 privind propunerile , 

observatiile ~i sugestiile de completare I modificare a primei versiuni de actualizare P.U.G. ~i R.L.U 
al ora~ului Va~au ~i localita1ile apaitinmoare , imocmit conform art. 5 din Ordinul nr. 2701/2010 al 
Ministrului Dezvoltarii Regionale ~i Turismului pentru aprobarea metodologiei de informare ~i 

consultare a publicului cu privire la elaborarea ~i revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului ~~ de 
urbanism; 

Tinand seama de : 
- prevederile art. 57- art.61 din Legea nr. 350 I 2001 privind amenajarea teritoriului ~l 

urbartis111ul , cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 
- prevederile Legii nr. 52 I 2003 privind transparenta decizionaUi in administratia publica ; 
- prevederile l..egii nr. 544 I 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public , cu 

modificarile ~i completarile ulterioare ; 
- prevederile Legii nr. 50 I 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , 

republicata ~i actualizata ; 
- prevederile 36 ,alin. 2 ,lie. c coroborat cu alirt. 5 ,lit c din Legea m. 215 I 2001 -Iegea 

administratiei pub lice locale ,republicata ,actualizata ; 
.1. 
In temeiul art. 39 ,alin. 1, art. 45 ,alin. 2, lit.e ~i art. 115 ,alin. 1 ,lit. b din Legea 215/2001-

Legea administratiei publice locale, republicata, actualizata ; 
Consiliul Local al ora~ului V ~diu, cu unanimitate de voturi , 

Art. 1. Se aprooa dot.'Umemapa de urbanism privind reactualizarea , Plan Urbanistic 
General ~i Regulamentul Local de Urbanism al ora~ului Va~cau cu localitatile apartinatoare, conform 
contractului nr. 15884192212001 , documentatie intocmita de S.C. Proiect Bihor S.A , cu respectarea 
condi~iiior irnpuse in avizde de speciaiiiaie. 

Art. 2. Prezenta documentatie de urbanism are valabilitate de 10 ani de Ia data intocmirii 
acesteia ,respectiv 02.03 .2012 . 

An. 3. Cu ducerea la indep1inire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului 
de Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 
ln5i.rtu).iei Prefectu~ui Judt1-utui Bihor 
Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara 
Primarului ora~ului Va~cau 
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 
La dosar 
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ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI V A_SCA.U 

HOTARAREA or .30 
din 08.04.2013 

privind alegerea pr~edintelui de ~edinta 

Avand in vedere prevederile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, legea 
administratiei publice locale, republicata, referitoare Ia alegerea unui pre~inte de 
~edintA ~i votul majorit!tji co_nsjlierilor. 

In baza art. nr. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea adrninistratiei publice 
locale, republicat:A; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, in unanirnitate de vo.turi 

HOTARA$TE: 

Art. unic. Doamna consilier Ciep Mariana - Tincuta se alege m calitate de 
pr~edinte de ~edinta al Consiliului Local al ora~ului V ~cau. 

Se comunica cu: 
- Institupa Prefectului judetului Bihor 
-La dosar 

PRESEDINTE DE $EDINT A 
Ciep lana-Tincuta 
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ROMANIA 
JUDETUL BffiOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI V A$CAU 

HOTA.:RAREAnr. 31 
din 08.04.2013 

privind aprobarea ordinii de zi 

Avind in vcdere prevede:rile art. 39, alia. 3, diD Legca nr. 215/2001, republicata, prjvi:nd .administratia publiea 
!ocala, referitoare Ia ordinea de zi, 

in bazaart 43 §i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrafia publica locaia., 
Consiliul Local a1 Qr~lui v~~ cu. unaqiqytate de voturi; 

HOTARASTE: 

Art l . Se .apr<lha in unani.tnit;3te de v.oruri ordinea de zi prezenta.ta de c.atre primarul ~cmlui V~ pentru 

~edinJ:a ordinarii din data de 08 .04.2013. 

1. Alegerea pre$-edintelui de ~edintA-

2. Proiect de hotarare privind aprobarea BugetuJui de venituri ~i cheltuieli al Consiliului 
Local al cra~lui Va~au pe anul 2013 

3. Proiect de hotarare priv1nd impunerea Ia plata a m1jtoacelor de transport mana cu masa 
maxima autorizata peste 12 tone care parcheaza pe domeniul public sau privat al U.A. T. ora~ 
Vascau 

4. Proiect de .hoHirare ptivind aprobarea transformarii postului contractual de referent, gradul T 
- studii medii din cadrul Compartimentului de alimentare .cu apa ~ de unalizare din Primaria 
Or~ului V ~eau , in referent de speeialitate , gradut II - studii superioare 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea participari1 ora~lu1 Vascau Ia Programul National de 
innoire a pareului auto in vederea aehizitionarii unui autoturism de catre Primaria 
Or~utui Va~eau 

6. Proiect de hotarare privind necesitatea achizitionarii prin transfer tara plata a unui autoturism 
Dacia l3 W L sau Aro 243 ~ a unei cantitati de 50 litri de ulei T90EP2 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea in principiu, a coneesionarii prin lieitatie publica ,a unui 
teren ., in .supr,afa}a de 508 mp . .avaoo nr. mp 799 din CF nr_ 106 V ~., pmprietatea or~i 
Va$Cau 

8. Raport privind situatia incasarilor la Compartimentul de alimentare cu apa ~ide canalizare din 
cadrul Primariei or~lui V~Au. 

Art. 2. Se comunica cu: 
- lnstitupa Prefectului jude.pllui Bihor 
- L;idosar. 

PRESEDTNTE DE SED TNT A CONTRASEMNEAZA 

crep ~ Tinwla 
SECRETAR 

· .. ~r 
Red. J>.II,F.x. 3 



ROMANIA 
.JUDETUL BlliOR 
COt'fSH.JUL LOCAL AL ORA$ULUI VA$CAU 

HOTARAREA nr. 32 
din 08.04.2913 

p.rivindJlllr4bar.U procesului vubal de Ia ~inta anterioari 

.-\.vand in vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 

ad~njstrat.ia public! !ocala, referitoare la apr.oharea prncesului ve.rbal de la ~nta anteriOMa, 

in temduJ art 4 5~ din Legea nr. 21 5/200] ~ republicata, prjv.inrl administrafia publica 

Consiliul Local al or~lui V ~~ cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE; 

Art. 1. Se aproba continutul procesului verbal de la ~edinta anterioara din data de 

29.03.2013. a Consiliuhli Local al .or~lu~ V~eau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Instittqia Prefecttdui judettrlui B-ihor 

-La dosar 

PRE$EDINTE DE $EDINT A 
Ciep Mariana -TinCt$ 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL O.RA$ULUI V A$CAU 

HOTAltAREA Nr. 33 
din 08.04.2013 

privind aprobarea Bugetului de veaituri p cbeltvieli al Coasiliului Local al oraJU!ui V afdu 
peanul2013 

Avand J'o vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 1553 /04.04.2013 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

funct]a de ~f serviciu in cadrul Compartimentului financiar contabil ,taxe ~i impozite a1 Primariei 
ora$ului Va$C3.u prin care se propune initierea unui proiect de hotarare; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar a1 or~ui V ~ -ing. ec. Florin 
Porge ,inregistrata la nr .1554 din 04.04.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local V~cau ; 

Tinand seama de prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anui 2013 , 
Legea nr. 273/2006 privind fmantele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001 Legea administratiei 
publice locale, republicatA; 

Consiliul Local al or~ului Va~cAu, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE : 

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri $i cheltuieli al Consiliului Local al or~ului Va$Cliu pe 
anul2013,in suma de 5618,62 mii lei, Ia partea de venituri $i suma de 5641,62lei la partea de 
cheltuieli , din care : 

- pentru sectiunea de functionare- suma de 2.397,62 mii lei 
- pentru sectiunea de dezvoltare - suma de 3.244 mii lei 

conform anexei care face parte din prezenta hotarare. 

Art. 2 . Se aproba BugetuJ de veruturi ~j cbeJtuieJi aJ ConsmuJuj Local aJ ora$u1ui 
Va~au ,pe anul2013 pentru activitatile autoonantate in suma de 250 mii lei, din care : 

- pentru sec~unea de functionare - swna de 240 m.ii lei 
- pentru sectiJ mea de dezvoltare - suma de 10 mii lei 

conform anexei care face parte din prezenta hotarare. 

Art. 3 Se aproba Bugetul de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului Va~cau, pe 
anul 2013 pentru credite interne in SUilla de 266 mii lei , din care : 

- pentru sectiunea de functionare- suma de 105,5 mii lei 
- pentru secpunea de dezvoltare - suma de 160,5 mii lei 

conform anexei care face parte din prezenta hotirare. 

Art. 4. Cu ducerea Ia lndeplinire a prezentei hotarari se lncredinteaza Compartimentul Buget 
- Contabilitate, Taxe ~i Impozhe • sub directa coordonare a ordonatorulw principal de credite; 

Art. 5. Prezenta hotarare se cornunidi: 

Red.P.R.ex.S 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Directiei Finantelor Publice Bihor 
Compartimentului buget contabilitate 
Primarului or~lui Va~ 
Ladosar 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
PopRodica 

F 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI VA$CAU 

HOT.A.R.A.REA Nr. 34 
din 08.04.2013 

privind impunerea Ia plata a mijloacelor de transport marfi cu masa max~ma 
JWtmiza.ti peste 12 tone car~ p.archead pe oomeniul public sau priYJat .al Unititii 

Administrativ Teritoriale a OraJUiui va,ciu 

A vand In vedere : 
- Raportulde specialitatenr. 1551104.04.2013 intocmitde.domnul ~ Ioanavand functia 

de consilier in cadrul Compartimentului fmanciar contabii taxe ~i impozite al Primariei ora~lui 
Va~cau prin care se propune injt:Jerea unuj project de hota.rare; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primae .al or~ui V~ -ing. ec. Florin 
Porge ,inregistrata la nr .1552 din 04.04.2013; 

- Vlizand avizul favorabil aJ Comisiei de specialitate din cadrul ConsiJiului Local Va~cau; 
Tinand .seama de prevederile Legjj .nr. 571/2003 priv.ind Codul fiscal cu modifJclrjJe ~j 

completarile ulterioare , ale H.G nr. 44 I 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571 I 2003 privind Codul fiscal ,ale Legii nr. 273 I 2006 privind finantele 

- puhUce locale , cu modificarile ~i .cnmp.letarile ulterioare , precum ~ .ale Legii or. 52 l 2003 
privind transparenta decizionala in administratia publica , cu modificari1e ~i completariie 
ulterioare ; 

in teroeiuJ art" 36, a.l.in. 2, lit. b ,alin.. 4 ,lit.c ~ 45, a.lin. 2, lit. c din Legea 215/2001 Legea 
administratiei publice locale, republieata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARA$TE : 

Art. 1. Se aproba stabilirea unci taxe de 20 lei/zi pentru mijloacele de transport marfa cu 

masa maxima autoriza.ta peste 12 toll€ care parcheaza pe domeniul public sau privat al U.A.T 

Va~cau ~i care nu sunt inscrise in evidentele fiscale ~i nu platesc impozit sau taxe la bugetullocal al 

Prim!riei Ora~uiui Va~e!u ea ~i detinitor de autovehicul. 

Art. 2 Se interzice parcarea tuturor mijloacelor de transport marta, pe str. Unirii , 

peri~etrul din fata Pietei Agroaiimentare, in intervalui ziiei de vineri , de la ora 16,00 ~i 

pana sambata la ora 16,00. 

Art. 3. Cu dueerea la indeplinire a prezentei hfitarari se 1ncredifiteaza Compartimentul Buget 

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 4. Prezenta hotarare se comuniea: 

Red.P.R.~x.5 

Institut]ei Prefectu]uj Judetu]uj Bjhor 
Directiei Finantelor Publice Bihor 
Compartimentului buget contabilitate 
Primarului ora~ului Va~cau 
La do..sar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Ciep MT Tincuta 

1 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 
dica 
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ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VA$CAU 

HOTARAREA Nr. 35 
din OJ.04.2DJ3 

privind aprobarea transformarii postului contractual de referent , gradul I - studii medii din 
cadrul Comp.artimenml de alimentare cu apa ~ de cana.lizare din Pri.ma.ria Or~lui V~ , 

1n referent de specilitate , gradul n -studii superioare 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 1558/04.04.2013, intocmit de doamna Porge Maria , 

consiiier in cadrul Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primariei ora~ului Va~cau, prin 
care se arata necesitatea initierii unui proiect de hotarare; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul pri.mar al or~ V~ - ing. ec. Florin 
Porge ,inregistrata la nr .1559 din 04.04.2013 ; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local V a~cau ; 
Tin-and seama de prevederile art. 26, alin. 3 din Legea nr. 2.84/2010 privind salarizarea 

uniiara a personalului plaiiti din fonduri pub lice ,cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 
In temeiul art. 16, alin. 2, lit. a, alin. 3 ,lit. b, art .45 alin. 1 ~ .art . 115 din Legea 215/2001 

Legea administratiei pubiice locale, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
Consiliui Local ai ora~ului Va~au, cu unanimitate de voturi , 

HOTARA~TE : 

Art. 1. Se aproba transformarea postului coniractual de referent ,gradul I - studii medii 
din cadrul Compartimentului de alimentare cu apa ~ de analizare din Primaria Or~ui Va~u , 
in referent de specialitate , gradul II - studii superioare . 

Art. 2 . Cu data prezentei se modifica m mod c.orespunzator statui de funqii al aparatului 
de specialitate al Primarului Ora~lui Va~ aprobat prin HCL nr. 11/ 31 . 01.2013 ,conform 
anexei eare face parte din prezenta hotarare. 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se 1ncredinteaza Compartimentului 
... Resurse Umane din cadrul Primariei or~ului V ~can; 

R<:d. P.R..ex.5 

Art. 4. Prezenta hotarare ·se comunica: 
Tnstitutiei Prefuctnlui lndepJlui Bihar; 
Serviciului Contabilitate ~i Compartiment Resurse Umane; 
Prin afi~are; 
La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINf A 

Ctep ~1~ Tinru~ 
/! 

~ I, 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
PopR.odica 

;t 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULill V.A~SCX.u 

HOTARAREA Nr. 36 
din 0.8.04..2013 

privind aprobarea participarii ora~ului Va~au la Programul National de innoire a parcului 
auto tn vederea achizif._iooArii :unui autotu.rism de catre Pri.mari11 Ot~dui V~ 

Avand in vcdcrc : 
- Raportul de specialitate nr. 1561/04.04.2013, intocmit de domnul Stiole Dorin , 

referent cu atributii de achizitii publice din cadrul Primariei ora~utui Va~cau , prin care se arata 
necesitatea initierii unui proiect de hotarare; 

-Expuner.ea de motive prezentata de .domnul primar .al or~lui Va~ -ing. ec. Florin 
Porge ,lnregistrata la nr .1555 din 04.04.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local V~cau; 
Tinind s.eama de prevederile O.U.G. nr. 99 I 2004 privind instituicea Programului de 

- - stimuiare a innoirii parcului national auto ,cu modificarile ~i compietarile ulterioare ~i a Legii 
nr. 273 I 2006 privind finantele publice locale , cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i a 
Ordinului A.ciministratiei Puhlice nr. 9&1/2012 pentru aprohar.ea Ghidului de tinantare a 
Programului de Stimulare a innoirii Parcului auto national , cu modificarile ~i completarile 
u]terioare ; 

in temeiul art. 3.6, al-in. 2, lit. c, alin. 5 , art .45 alin. 1 ~art. 115 din Legea 215/2001 Legea 
administrat].ei pubtice locale, repubiicata cu modificariie ~ completarile ulterioare. 

Consiliul Local al ora~ului Va~diu, cu 9 voturi pentru ~i 2 abtineri 

HOTARA$TE : 

Art . 1. Se aproba participare Ora~ului Va~au la Programul National d-e innoire a 
parr~Juj au.t.o , in ve-.de..re.a ac..bizl.ti.onifjj wmi autoturism. nece,sar desii~arii ar.tivitifij de 
catre Prim.aria ora~ Va~cim . 

Art. 2 . Se aproba casarea unui autoturism marca Dacia 1310 uzat din parcul propnu al 
Primariei Ora~ului Va~cau . 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului 
Buget - Contabilitate , Tax.e ~i lmpozite din cadrul Primariei or~ului Va~cau; 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunidi: 

Red. P.R.ex.5 

Institu+iei Pr.efectului ludef,ului Bihor; 
Compartimentului Buget -Contabilitate, Taxe ·~'i hnpozit:e ; 
Prin afi~e; 
La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDTNTA 
Ciep Mariana Tincuta 

v/ 
CONTRASEMNE.AZA 

SECRETAR 

:?I , 
PopRodica 
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ROMANIA 
ruDETUL BlliOR 
CONSlLIUL LOCAL AL O:RASULtJI V A$CAU 

HOTARAREA Nr. 37 
din 08.04..2013 

privind necesitatea achizitionarii prin transfer tara plata a unui autoturism Dacia 1310 L sau 
Aro 243 ~j a unei cantitati de 50 litri de ulei T90 EP2 

Avand in vcdcrc : 
- Raportul de specialitate nr. 1614/08.04.2013, intocmit de domnul Stiole Dorin, referent 

in cadrul Compartimentului de Alimentare cu apa ~ de canalizare din cadru1 Primariei ora~lui 
Va~cau , prin care se arata necesitatea initierii unui proiect de hotarare; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al or~u1ui V ~.au -ing. ec. Florin 
Forge ,inregistrata la nr .1614 din 08.04.2013; 

- Vazand avirul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 
Tinand seama de prev~rile art. 41 2 alin 2 din H.G. nr. 81/2003- pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea ~i des~urarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor 
scoase din functiune ,precum ~i a celor scoase din rezervele proprii , aflate in administrarea 
Ministerului de Interne , cu moditkirile ~i completarile ulterioare ; 

in temeiui art. 36, aiin. 6, lit. a,pct.14, art .45 alin. l ~i art. 115 din Legea 215/2001 Legea 
administrapei publice locale, republicata cu modificarile $i completarile ulterioare. 

Consiliul Local al ora~lui Va~u, cu unanimitate de voturi , 

HOTARAsTE : 

Art. 1. Se aproba necesitatea achizitionarii prin transfer tara plata a unm autoturism 
Dacia 1310 L sau Aro 243 ~i a unei cantitatii de 50 litri ulei T90EP2. 

Art. 2 . Autoturismul Dacia 1310 L sau Aro 243 va intra in patrimoniul Primariei ora~ului 
V ~cau ~i va fi folosit de Compartimentul de alimentare cu apa ~i de canalizare . 

Art. 3. Cu ducerea la 1ndeplinire a prezentei hotarari se 1ncredinteaza Compartimentului de 
Alimentare cu apa ~i de canalizare din cadrul Primariei or~uJui V ~cau; 

A."t. 4. Prezenta hotarare se comunidi. 

Red.P.R.ex.5 

Institutiei Prefectului Judep.Uui Bihor; 
Compartimentului de alimentare cu apa ~ de canaiizare ; 
Prinan~e; 
La dosar. 

PRE~INTE DE .$EDINTA 
Ciep Mariana Tincu{a 

~ 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 

" Pof dica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASlJLUI V ASCAU 

HOTlRAREA Nr. 38 
din 08.04.2013 

privind aprobarea, in priucipiu ,a eorwesionarii, prin licitatie publica, a unui teren , in SUPf"dfati 
de 568 mp. avand nr. top 799 din CF nr. 106 Va~cau, proprietatea ora~lui Va~cau 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 1622 din 08.04.2013, intocmit de domnul sing. Tulvan 

Eugen, referent de specialitate in cadrul Co.mpar:timentului Urbanism ~ AmenaJ.area teritoriului , 
prin care se arata oportunit-atea concesionarii unei suprafete de teren ~ 

-Expunerea de motive prezentaHi de domnul pnmar at ora~lui Va~di.u -ing. ec. Florin 
Porge ,inregistrati la nr .1623 din 08.04.2013; 

~ Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local V~cau; 
In conformitate cu prevederile O.U.G 54/2006 privind regimul concesionarilor, bunurilor 

proprietate publici,modifi.cata ~ H.G. nr. 168/2007 pentru aprOOai-.ea Normelor Metodologice .de 
aplicare a O.U.G. nr. 54 I 2006. 

In temeiul art. 36, alin. 5, lit. a , art. 45, alin. 3 ~i art. 123 alin. I si 2 din Legea nr. 
215/2001 privind administr~tia publica !ocala, r.epublicata; 

Consiliul Local al or~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARA$TE : 

Art. I . Se aproba in principiu , concesionarea prin licitatie publica, a unui teren in suprafata 

de 568 mp. av.and nr. top 799 din CF. nr. 106 Va~ , proprietatea or~u V~1 . 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul 

uroaJ;li.Sm $j amenajarea teritoriuJui . 

Art.3 . Prezenta hotarare se comunica: 

RedP.:a_ex.S 

Prefecturii Judetului Bihor. 

Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului. 

Prin afisare. 

La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Ciep , .. Tincuta 

\ 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 
PopRodiea 



ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSll..JUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOT ARAREA nr .39 
din 31.05.2013 

privind alegerea pr~edintelui de ~edintft 

Avand in vedere prevederile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, legea 
administratiei publice locale, republicata, referitoare la alegerea unui pre~edinte de 
~edintft ~i votul majoritatii consilierilor. 

In baza art. nr. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice 
locale, republicata; 

Consiliul Local al or~ului V ~ciiu, in unanimitate de voturi 

HOT~TE: 

Art. unic. Doamna consilier Ciep Mariana - Tincuta se alege in calitate de 
pr~edinte de ~edintft al Consiliului Local al om~ului V~cau. 

Se comunica cu: 
- Institutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar 

PRESEDINTE DE 
Ciep Mariana- -'~"'1'-..MI~ 

Red. P.R 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BWOR 
CONSILIUI.. LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 40 
din 31.05.2013 

privind aprobarea ordinii de zi 

Avand in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrafia publica 
locaHi, referitoare la ordinea de zi, 

in baza art. 43 §i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrafia publica locala, 
Consiliul Local al Ora§ului V a§cau, cu unanimitate de voturi; 

HOTARA~TE: 

Art 1. Se aprobii in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentatii de catre primarul Ora§ului V a§cau, pentru 

§edint:a orclltnara din data de 31 .05.201 3. 

1. Alegerea pre~edintelui de ~edinta. 
2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 

ora~ului Va~cau pe anul2013 cu suma de 110.000 lei . 
3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 

ora§ului Va~au pe anul 2013 cu suma de 45.000 lei . 
-4 . Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 6.500 lei pentru acoperirea cheltuielilor 

ocazionate de desra~urarea festivitatilor de 1 iunie - ziua copilului . 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la Contractu! de salubrizare pentru 

utilizatorii casnici ~i agentii econornici din or~ul Va~cau. 
6. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Va~cau nr. 28 adoptata 

in ~edinta din data de 29.03 .2013. 
7. Ptioiect de hotarare privind aprobarea in principiu a concesionarii , prin licitatie publica a 

unei parcele de teren intravilan , in suprafata de 54 mp. din totalul suprafetei de 14.241 mp. 
avand nr. topo 242/ 19 din CF nr. 106 Va~cau, proprietatea publica a ora~ului Va~cau. 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea in principiu a concesionarii , prin licitatie publica, a 
unei parcele - teren intravilan , in suprafata totala de 50 mp. compusa din suprafata de 28 
mp. aferent nr. topo 65 ~i din suprafata de 22 mp. aferent nr. topo 97 din CF nr. 1148 
Va~cau , proprietatea publica a ora~ului Va~cau . 

9. Proiect de hotarare privind acordarea de inlesniri la plata a obligatiilor fiscale datorate de 
catre S.C. Constantin Prod Com SRL In sensul scutirii de Ia plata a mojorarilor de intarziere 

~i penalitatilor aferente impozitelor pe cladiri ~i teren datorate bugetului local al Consiliului 
Local al ora~ului Va~cau 

Art. 2. Se comunica cu: 
- Institufia Prefectului judefului Bihor 
- La dosar. 

Red. P.R,Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

f 



ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILIDL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 41 
din 31.05.2013 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

Avand in vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 

administratia publica locala, referitoare la aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara, 

In temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica 

I ocala, 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

Art. 1. Se aproba conti.flutul procesului verbal de Ia ~edinta anterioara din data de 

08.04.2013, a Consiliului Localld ora~ului Va~cau . 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRESEDINTE DE 
Ciep Mariana """''".._,J.,.... 

Red.P.R. 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
PopRodica 

~ 

-62.-
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ROMANIA 
niDETUL BIHOR 
CONSJLillL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 42 
din 31.05.2013 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului Va~cau 
pe anul2013 cu suma de 110.000 lei 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 1983 /09.05.2013 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu 1n cadrul compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite al Primariei 

ora~ului V a~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 ,lnregistrata la nr .1987 din 09.05 .2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 5 I 2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare , 

prin adresa nr. 351261 din data de 24.04.2013 a D.G.F.P. Bihor pentru plata salariilor in 

invatamant se transfera suma de 110.000 lei din trimestrul IV in trimestrul II . 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001- Legea 

admjnistratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului V a~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE : 

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului Va~cau pe anul2013 cu suma de 110.000 lei, conform anexei care face parte integranta 

din prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei hotaran se incredinteaza Compartimentul Buget 

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

Red. RP Ex. 5 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Directiei Finantelor Publice Bihor 

Compartimentului buget - contabilitate 

La dosar 

PRESEDINTE 
Ciep Mariana 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

P1 ilica 
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ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA nr. 43 
din 31.05.2013 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului Va~cau 
pe anul 2013 cu suma de 4 5. 000 lei 

Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 1982 /09.05.2013intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul Compartimentului financiar- contabil ,taxe ~i impozite al Primariei 

ora~ului V a~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 .1986 din 09. 05 .2013 ~ 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 5 I 2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare , 

conventia de imprumut nr. 1395 din 26.03 .2013 incheiata in baza OUG nr. 3 I 2013 , 

scadentarul privind plata ratelor ~i dobanzilor aferente pentru anul 2013. 

in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001- Legea 

administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE : 

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului Va~cau pe anul 2013 cu suma de 45.000 lei, conform anexei care face parte integranta 

din prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Buget 

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite~ 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

RED.RP Ex. 4 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Directiei Finantelor Publice Bihor 

Compartimentului buget - contabilitate 

La dosar 

PRESEDINTE 
Ciep Mariana 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop dica 

.-55 



ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILillL LOCAL AL ORA,SULUI V ASCAU 

HOTARAREA or. 44 
din 31.05.2013 

privind alocarea sumei de 6.500 lei pentn• acoperirea cheltuielilor ocazionate de 
desfi~urarea festivititilor de 1 iunie- ziua copilului 

Avand In vedere : 
- Raportul de specialitate 1984 din 09.05.2013, lntocmit de doamna Roman 

Daliana , ~ef Serviciu Contabilitate, prin care se arata necesitatea initierii unui proiect de 
hotarare; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. 
Florin Porge ,lnregistrata la nr .1985 din 09.05.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Va~cau ; 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 273 - Legea Finantelor pe anul 2006 cu 
modificarile ~i completarile ulterioare ; 

In temeiul prevederilor Legii nr. 5 I 2013 -Legea bugetului de stat pe anul2013; 
In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art .45 din Legea 215/2001 Legea administratiei 

publice locale, republicata. 
Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 6.500 lei pentru acoperirea cheltuielilor 
ocazionate de desia.~urarea festivitatilor Zilei de 1 Iunie- ziua copilului , In institutiile de 
lnvatamant din ora~ul V ~cau ~i localitatile apartinatoare, pentru ~colari ~i pre~colari; 

Art. 2. Cu ducerea Ia lndeplinire a prezentei hotarari se i'ncredinteaza Serviciul 
Contabilitate; 

Red.P.R 
Ex. 5 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Serviciului Contabilitate; 
Prin afi~are; 
Insitutiilor de invatamant din cadrul Sc. Gen. ,N. Bogdan"- Va~cau; 

La dosar. 

PRESEDINTE DE 
Ciep Mariana 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop 'Pdica 

-51-



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTAAAREA nr. 45 
din 31.05.2013 

privind aprobarea actului adiponal Ia Contractul de salubrizare 
pentru utilizatorii casnici ~i agentii economici din ora~ul Va~ciu 

Avand i'n vedere : 
- Raportul de specialitate nr.2097 din data de 20.05 .2013, lntocmit de domnul 

Tulvan Eugen , referent de specialitate In cadrul Compartimentului urbanism ~i amenajarea 
teritoriului, prin care se arata necesitatea initierii unui proiect de hotarare; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora§ului Va§cau -ing. ec. 
Florin Porge ,lnregistrata la nr .2098 din 20.05.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Va~cau ; 

in conformitate cu prevederile art. 3 , alia 1, art. 8 ~alin . 1 , alin 2, art.42, alin. l ,lit. 
a si alin. 2 din Legea nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati publice ,cu 
modificarile ~i completarile ulterioare ; 

in temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2 ,lit.d, alin. 6 ,lit.a ,pet. 14 ,art.45 ,alin.1 ,art.49 , 
alin. l ~i art. 115 , alin. 1 lit b., din Legea 215/2001 Legea administratiei publice locale, 
republicata. 

Consiliul Local al or~ului V ~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE : 

Art. 1. Se aproba actul aditional la contractu} de salubrizare pentru utilizatorii 
casnici ~i agentii economici din or~ul Va~cau , conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare . 

Art. 2. Cu ducerea la lndeplinire a prezentei hotarari se i'ncredinteaza 
Compartimentului urbanism §i amenajarea teritoriului; 

Red.P.R 
Ex. 5 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Compartimentului urbanism §i amenajarea teritoriului; 
Prin afi~are; 
La dosar. 

PRESEDINTE DE 
Ciep Marian 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTlRAREA nr. 46 
din 31.05.2013 

privind revocarea Hotiririi Consiliului Local V~ciu nr. 28 adoptati in $edinta din 
data de 29.03.2013 

Avand In vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 2202 /24.05 .2013 lntocmit de doamna Pop Rodica avand 

functia de secretar In cadrul Primariei ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea adoptarii 

unei hotarari; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~lui Va~cau -ing. ec. Florin 

Porge ,lnregistrata la nr .2203 din 24.05.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 

in temeiul art. 36,alin. 9, ~i art. 45 ,alin. 1 din Legea 215/2001- Legea administratiei 

publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE 

Art. 1. Se revoca Hotararea Consiliului Local Va~cau nr. 28 adoptata In ~edinta din 

data de 29.03 .. 2013 . 

Red.P.R 
Ex. 5 

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Primarului ora~ lui V a~cau 

La dosar 

PRESEDINTE DE 
Ciep Maria 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

r 
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ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILTIJL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA or. 47 
din 31.05.2013 

privind aprobarea in principiu a concesionarii, prin licitafie publica, a unei parcele de teren 
intravilan , in suprafata de 54 mp. din totalul suprafetei de 14.241 mp. avand nr. top 242/19 

din CF. nr. 106 Va~au, proprietatea publica a ora§ului Va§cau. 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 2198 din 24.05.2013, intocmit de domnul sing. Tulvan 

Eugen, referent de specialitate in cadrul Compartimentului Urbanism §i Amenajarea Teritoriului, 
prin care se arata oportunitatea concesionarii unei suprafete de teren ; 

- Expunerea de motive prezentaUi de domnul primar al ora§ului Va§cau -ing. ec. Florin 
Porge ,inregistrata la nr .2199 din 24.05.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va§cau ; 
In conformitate cu prevederile O.U.G 54/2006 privind regimul concesionarilor, bunurilor 

proprietate publica,modificata ~i H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a O.U.G. nr. 54 I 2006. 

In temeiul art. 36, alin. 5, lit. a , art. 45, alin . 3 §i art. 123 alin. 1 si 2 din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 

Consiliul Local al ora§ului Va§cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARAsTE : 

Art.1. Se aproba , in principiu concesionarea, prin licitatie publica, a unei parcele de teren 

intravilan in suprafata de 54 mp. din totalul suprafetei de 14.241 mp. avand nr. top 242/19 

din CF nr. 106 Va§cau , proprietatea publica a ora§ului V a§Cau . 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului 

Urbanism §i Amenajarea Teritoriului . 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica: 

Red.P.R 
Ex. 5 

Prefecturii Judetului Bihor. 

Compartimentului Urbanism §i Amenajarea Teritoriului. 

Prin afisare. 

La dosar. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

I 



ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILIUL LOCAL AL O~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 48 
din 31.05.2013 

privind acordarea de inlesniri la plata a obligatiilor fiscale datorate de catre S.C. 
Constantin Prod Com SRL 1n sensul scutirii de la plata a majorarilor de intarziere ~i 

penalitiiplor aferente impozitelor pe cladiri ~i teren datorate bugetului local al 
Consiliului Local al or~ului V ~cau 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr.2235 din data de 27.05.2013, intocmit de domnul Mo~ 

loan , consilier in cadrul Compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite in cadrul 
Primariei ora~ului V~cau, prin care se arata necesitatea initierii unui proiect de hotarare; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al or~ului Va~cau -ing. ec. Florin 
Porge ,inregistrata la nr .1986 din 09.05.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Va~cau; 

In conformitate cu prevederile art. 24 , art. 125 , alin. 2 din Ordonanta Guvernului 
nr. 92 I 2003 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile ~i completarile 
ulterioare ; 

in temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2 ,lit.b , alin. 4 ,lit.a ,lit. c, ali. 9 ~i ale art. 45 , din 
Legea 215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata. 

Consiliul Local al ora~lui V a~cau, cu unanimitate de voturi 7 voturi pentru, 3 
voturi impotriva ~i o abtinere , 

Art. 1. Se aproba acordarea de inlesniri la plata a obligatiilor fiscale datorate de 
catre S.C. Constantin Prod Com SRL , in sensul scutirii de Ia plata a majorarilor de 
intarziere ~i penalitatilor aferente impozitului pe cladiri ~i teren datorat bugetului local 
al Consiliului Local al or~ului V~cau . 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
Compartimentului Financiar Contabil Taxe ~i Impozite 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

RED.Rl' Ex. 4 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Compartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului; 
Prin afi~are; 
La dosar. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
niDETUL BlliOR 
CONSILIUL LOCAL AL O~ULUI VA~CAU 

HOTARAREA nr.49 
din 28.06.2013 

privind alegerea pr~edintelui de ~edint;a 

Avand in vedere prevederile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, legea 
administratiei publice locale, republicatii, referitoare Ia alegerea unui pre~edinte de 
~edinta ~i votul rnajoritatii consilierilor. 

In baza art. nr. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice 
locale, republicatii; 

Consiliul Local al or~ului V ~ciiu, in unanimitate de voturi 

HOTARA~TE: 

Art. unic. Doamna consilier Cret Mircea se alege in calitate de pr~edinte de 
~edinta al Consiliului Local al or~ului Va~ciiu. 

Se comunica cu: 
- Institutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 

Red. P.R 
Ex. 3 

t Mircea 

,' ' 
' ~ ' ' I, 

' . 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BffiOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 50 
din 28.06.2013 

privind aprobarea ordinii de zi 

Avand in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind adrninistrap.a publica 
locala, referitoare Ia ordinea de zi, 

in baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind adrninistrap.a publica locala, 
Consiliul Local al or~ului V~cau, cu unanirnitate de voturi; 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba in unanirnitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre prirnarul or~ului V~cau, pentru 

~edinJ:a ordinara din data de 28 .06.2013 . 

1. Alegerea pre~edintelui de ~edinta. 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~~ cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul2013 cu suma de 22.000 lei . 

- 3. Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului Local Va~cau nr. 
36/08.04.2013 privind aprobarea participarii ora~ului Va~cau Ia programul National de innoire a 
parcului auto in vederea achizitionarii unui autoturism de catre Primaria ora~ului Va~cau. 

4. Proiect de hotarare privind stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei prin divert pe cale 
administrativa . 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate ~i a caietului de sarcini in vederea 
concesionarii terenului in suprafata de 54 mp. amplasat in ora~ul Va~cau , str. Unirii , zona Piata 
Agroalimentara , fn. adm., avand nr. top 242/19 din CF 106 Va~cau . 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate ~i a caietului de sarcini in 
vederea concesionarii terenului in suprafata de 568 mp. amplasat in ora~ul Va~cau , f n.adm.,avand 
nr. top 799 din CF 106 Va~cau . 

7. Proiect de hotarare privind incadrarea unitatii administrativ -teritoriale ora~ Va~cau ca zona 
montana defavorizata. 

Art. 2. Se comunica cu: 
- Institutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar. 

Red. P.R,Ex. 3 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Cret Mircea 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILnJL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA nr. 51 
din 28.06.2013 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

Avand in vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 

administratia publica locala, referitoare la aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterioara, 

In temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrapa publica 

local a, 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba continutul procesului verbal de Ia ~edinta anterioara din data de 

31.05.2013, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINf A 
Cret Mircea 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

f 



I 
ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA nr. 52 
din 28.06.2013 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului Va~cau 
pe anul2013 cu suma de 22.000 lei 

Avand irt vedere: 

- Raportul de specialitate m. 2549 /21.06.20131ntocmit de doamna Roman Daliana avand 

funqia de ~ef serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite al Primariei 

ora~ului V a~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 ,imegistrata lam .2550 din 21.06.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 

in conformitate cu prevederile Legii m. 5 I 2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, 

Legea m. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare , 

prin adresa m. 32166 din data de 29.05.2013 a D.G.F.P. Bihar pentru plata salariilor in 

invatamant se transfera suma de 22.000 lei din trimestrul ill in trimestrul II. 

in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001- Legea 

administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi 

HOTARASTE : 

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri ~~ cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului Va~cau pe anul 2013 cu suma de 22.000 lei, conform anexei care face parte integranta 

din prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Buget 

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihar 

Direqiei Finantelor Publice Bihar 

Compartimentului buget - contabilitate 

La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
Cret Mircea ,._ - l \ p 

RP Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



\ 
ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA nr. 53 
din 28.06.2013 

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Va~cau nr. 
36/08.04.2013 privind aprobarea participarii ora~ului Va~cau Ia programul National 

de innoire a parcului auto in vederea achizitionarii unui autoturism de catre 
Primaria ora~ului Va~cau 

A vand In vedere : 
- Raportul de specialitate 2541 din 21.06.2013, lntocmit de domnul Stiole Dorin 

referent cu atributii de achizitii publice din cadrul Primariei ora~ului Va~cau , prin care 
se aratii necesitatea initierii unui proiect de hotarare; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin 
Porge ,lnregistratii Ia nr .2542 din 21.06.20 13; 

- Vazand avizul favorabil at Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Va~cau ; 

Tinand seama de prevederile O.U.G. nr. 99 I 2004 privind instituirea Programului 
de stimulare a lnnoirii parcului national auto ,cu modificarile ~i completarile ulterioare , 
a Legii nr. 273 I 2006 privind finantele publice locale , cu modificarile ~i completarile 
ulterioare , a Ordinului Ministerului Mediului ~i Schimbarilor Climatice nr. 1239 din 
15 .05.2013 pentru aprobarea ghidului de finantare a Programului de Stimulare a 
lnnoirii Parcului auto national , cu modiftcarile ~i completarile ulterioare ; 

In temeiul art. 36, alin. I , alin . 2, lit. c, alin. 4 ,lit.a ,alin.9 , art .45 alin . I ~i art . 115 
din Legea 215/200 I Legea administratiei pub lice locale, republicata cu modificarile ~i 

completarile ulterioare. 
Consiliul Local at ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE : 

Art. 1: Hotiirarea Consiliului Local nr. 36 din 08.04.2013 privind 

aprobarea participarii ora~ului Va~ciiu Ia programul National de lnnoire a parcului auto In 

vederea achizitionarii unui autoturism de catre Primaria ora~ului Va~cau, se modiftca ~i 

se completeaza astfel 

~ .r 1. Art. 2 din H.C. L. nr. 36/08.04.2013 se modi fica ~i va avea urmatorul cuprins 

, Se aproba casarea ~i predarea autovehiculului uzat marca Dacia 1310 L , nr. de 

lnmatriculare BH 06 HHC autovehicul apartinand Ora~ului Va~cau , identificat conform 

anexei 1 Ia prezenta hotarare , pentru participarea Ia Programut · de stimulare a lnnoirii 

Parcului Auto National pentru anul 2013 , in vederea achizitionarii unui autovehicul nou , 

prin programul derulat de Ministerul Mediului ~i Schimbiirilor Climatice . 

2. Se introduce un nou art. 3 care va avea urmiitorul cuprins : 

, Se aproba solicitarea In cadrul Programului de stimulare a lnnoirii Parcului Auto 

National pentru anul 2013 , a sumei de 6.500 lei ,reprezentand prima de casare pentru un 

singur autovehicul uzat . 



ROMA~nA 
JUOETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA or. 54 
din 28.06.2013 

rrivind stabilirea taxei pentru desfacerea cisitoriei prin divort pe cale administrativi 

A vand in vedere : 
-Raportul de specialitate nr.2547 din 21.06.2013 intocmit de domni~ara Draghiciu 

Valentina ,consilier in cadrul Compartimentului Stare civila ~i Autoritate tutelara din Primaria 
ora~ului Va~u prin care se arata necesitatea adoptarii unui hotarari; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al or~ului Va~cau -ing. ec. Florin 
Por~e ,lnregistrata Ia nr .2548 din 21.06.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 
I in conformitate cu dispozitiile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale ,modificata ~i completata , coroborat cu art.282,alin. 1 din Codul fiscal , modificat ~i 
completat, dispozitiile art. II din Legea nr. 202 I 2010 privind unele masuri pentru accelerarea 
solutionarii proceselor in baza caruia a fost aprobata Metodologia de aplicare unitara a dispozitiilor 
lega~e privind divortul prin acordul sotilor, Legea nr. 127/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 
12112011 pentru modificarea ~i completarea unor acte normative ~i prevederile art. 283 din Legea 
nr. 5p112003 privind Codul Fiscal. 

1 in temeiul art. 36, alin. 2, lit. b , alin. 4 ,lit. c, , art .45,alin. 2 ,lit. c ~i art. 61 ,alin. 2 din 
Leg~a 215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata, 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE 

Art. 1. Se stabile~te taxa pentru desfacerea casatoriei prin divort ,pe cale administrativa la 

500 lei. 

1 Art. 2. Taxa stabilita conform art. 1 din prezenta hotarare se achita la caseria Primariei 

ora~tlui Va~cau . 
Art. 3. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotararii se abroga orice alte dispozitii 

cont~are. 

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului 

Stare civila ~i Autoritate tutelara din cadrul Primariei or~ului Va~cau . 

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Primarului ora~ului Va~cau 
Compartimentului Stare Civila ~i Autoritate Tutelara 
La dosar 
Prin afi~are 

J?RESEDINTE DE SEDINf A 
I Cret Mircea 

Red.RP Ex. 

"t ... -

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

PopFdica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTAR.A.R.EA nr. 55 
din 28.06.2013 

privind aprobarea studiului de oportunitate ~i a caietului de sarcini in vederea concesionarii 
terenului in suprafata de 54 mp. amplasat in ora~ul Va~cau ,str. Unirii, zona Piata 

Agroalimentara, fn.adm., avand nr. top 242/19 din CF 106 Va~cau 

Avand in vedere : 
Raportul de specialitate nr. 2543 din 21.06.2013 intocmit de dl. sing. Tulvan 

Eugen- referent de specialitate in cadrul Compartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului 
din cadrul Primariei ora~ului Va~cau ; 

- Raportul de evaluare intocmit de expert evaluator proprietati imobiliare domnul 
Brinda Cristinel; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin 
Porge ,inregistrata la nr .2544 din 21.06.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 
in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i a O.U.G. nr. 54 I 2006 privind regimul 
concesionarilor bunurilor proprietate publica, modificata . 

in baza art.36, alin.5, litera "b" ~i art. 123 din Legea nr.215/200 1 privind Administratia 
Publica Locala republicata~ 

in temeiul prevederilor art.39 alin.1 , art. 45 , coroborate cu art. 115 alin.1 lit."b", alin. 3, 
5, 6 ,7 din Legea nr.215/2001 privind Administrapa Publica Locala republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu 9 voturi pentru , 

Art.1. Se aproba studiul de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica 
deschisa a unui teren in suprafata de 54 mp . amp1asat in ora~u1 Va~cau,str. Unirii, zona Piata 
Agroalimentara, fn.adm., avand nr. top 242/19 din CF 106 Va~cau conform anexei nr. 1 la 
prezenta hotarare. 

Art. 2. Se insu~e~te evaluarea ~i se aprobA pretul de pomire al licitatiei conform Raportului 
de evaluare intocmit de expert evaluator Brinda Cristinel- anexa nr. 2 la prezenta hotarare. 

Art. 3 . Se aproba caietul de sarcini in vederea concesionarii prin licitatie publica 
deschisa a unui teren in suprafata de 54 mp . amplasat in or~ul Va~cau ,str.Unirii,zona Piata 
Agroalimentara, fn. adm., avand nr. top 242/19 din CF 106 Va~cau, conform anexei nr. 3 la 
prezenta hotarare. 

Art. 4 Cheltuielile privind organizarea licitatiei vor fi suportate din contravaloarea caietelor 
de sarcini. 

Art .. S. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului 
Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului . 

Art .. 6 . Prezenta hotarare se comunica : 
- Prefecturii Judetului Bihor 
- Compartimentu1ui Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 
- Prin afi~are 
-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Cret Mircea 

Red.RP Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDE'fUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI VA~CAU 

HOTARAREA or. 56 
din 28.06.2013 

privind aprobarea studiului de oportunitate ~i a caietului de sarcini in vederea concesionarii 
terenului In suprafata de 568 mp. amplasat In ora~ul Va~cau , fn.adm., avand nr. top 799 din 

· CF 106 Va~cau 

Avand in vedere : 
Raportul de specialitate nr. 2545 din 21.06.2013 intocmit de dl. sing. Tulvan 

Eugen- referent de specialitate in cadrul Compartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului 
din cadrul Primariei ora~ului Va~cau ; 

- Raportul de evaluare intocmit de expert evaluator proprietati imobiliare domnul 
Brinda Cristinel ; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin 
Porge ,lnregistrata la nr .2546 din 21.06.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 
In conformitate cu prevederile Legii nr.S0/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i a O.U.G. nr. 54 I 2006 privind regimul 
concesionarilor bunurilor proprietate publica, modi:ficata . 

In baza art.36, alin.S, litera "b" ~i art. 123 din Legea nr.215/2001 privind Administratia 
Publica Locala republicata; 

In temeiul prevederilor art.39 a1in 1 , art. 45 , coroborate cu art. 115 alin.1 lit."b" , 
alin. 3, 5, 6 ,7 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARA~TE: 

Art. I . Se aproba studiul de oportunitate In vederea concesionarii prin licitatie publica 
deschisa a unui teren in suprafata de 568 mp . amplasat in ora~ul Va~cau, fn, avand nr. top 799 
din CF 106 Va~cau conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

Art. 2. Se insu~e~te evaluarea ~i se aproba pretul de pornire allicitatiei conform Raportului 
de evaluare intocmit de expert evaluator Brinda Cristinel- anexa nr. 2 la prezenta hotarare. 

Art. 3 . Se aproba caietul de sarcini in vederea concesionarii prin licitatie publica 
~ ,., deschisa a unui teren in suprafata de 568 mp . amplasat in ora~ul Va~cau, fn. avand nr. top 799 

"" din CF 106 Va~cau, conform anexei nr. 3 Ia prezenta hotarare. 
Art.4 Cheltuielile privind organizarea licitafiei vor :fi · suportate din contravaloarea caietelor 

de sarcini. 
Art .. S. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului 

urbanism ~i amenajarea teritoriului . 
Art .. 6 . Prezenta hotarare se comunica : 

- Prefecturii Judetului Bihor 
- Compartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului 
- Prin afi~are 
-La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Cret Mircea 

Red.RP Ex. 5 

_ . ..-e--.,_ 
,. "' ~ ,fr 7' 1 ' . . . ~ 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop~dica 



ROMANIA 
~E~BlliOR _ 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA nr. 57 
din 28.06.2013 

privind incadrarea unitatii administrativ-teritoriale ora~ Va~cau 
ca zona montana defavorizata 

Avand in vedere: 
- Raportulul de specialitate nr.2669/28. 06.2013 intocmit de ditre doamna 

Pop Rodica avand funcfia de secretar in cadrul Primariei orasului Vascau , prin 
care

1 

se propune incadrarea unitafii administrativ-teritoriala oras Vascau ca zona 
moqtana defavorizata; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau - ing. ec. Florin 
Por~e ,lnregistrata Ia nr .2670 din 28.06.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Va~c~u ; 

Tinand cont de: 
' - Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 355/2007 privind 

aprobarea criteriilor de incadrare, delimitarii ~i listei unitafilor administrativ-teritoriale 
din ~ona montana defavarizata; 

- Hotararea de Guvem nr. 725/2010privind reorganizarea si funcfionarea 
M~sterului Agriculturii ~i Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in 
subdrdinea acestuia; 

- Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrafia publica, 
actualizata; 

- Legea administrafiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

1 

In temeiul art. 36 ,alin. 2 , lit. b coroborat cu alin. 4 ,lit. e si ale art. 45 din 
Legda nr. 215/2001, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE 

Art.l Se aproba incadrarea unitafii administrativ-teritoriale oras Vascau ca 
zona f Ontana defavorizata. 

Art. 2. Se mandateaza dl.Ing. Ec. Porge Florin loan - Primar al ora~ului 
Vascau pentru efectuarea demersurilor necesare modificarii Ordinului Ministerului 
AgriJulturii si Dezvoltarii Rurale nr. 355/2007 ~i cuprinderea unitafii administrativ
teritop ale oras Vascau in lista unitafilor incadrate in zona montana defavorizata. 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei 
hotarfui. se incredinteaza primarului orasului Vascau , prin personalul de specialitate. 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica cu: 

Red.P.R.ex.5 

Institutia Prefectului JudetuJui Bihor, 
Primarul orasului Vascau, 
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 
La dosar. 

PRESEDINTE DE ~EDINTA 
Cret ~~,.., 

J 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pof dica 



ROMANIA 
J]UDETUL BIHOR v 

<]::ONSIUUL LOCAL AL O~ULUI V A~CAU 

HOTARAiu:A nr.58 
din 25.07.2013 

privind alegerea pr~edintelui de ~edint;a 

Avand in vedere prevederile art. 35, alin 1. din Legea nr. 215/2001, legea 
(\dministratiei publice locale, republicat:a, referitoare la alegerea unui pre~edinte de 
~edinta, ~i votul majoritatii consilierilor. 

In baza art. nr. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 , Legea administratiei publice 
locale. republicata; 

Consiliul Local al or~ului V ~u. in unanimitate de voturi 

HOT~TE: 

Art. unic. Doamna consilier Cret Mircea 
~~edinta, al Consiliului Local al or~ului Va~cau. 

Se comunica cu: 
- Institutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINT A 
Cret Mircea 

Red. P.R 
Ex. 3 

se alege in calitate de pr~edinte de 

··' 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDE'fUL BffiOR 
CONSILRJt WCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTAR.iREA nr. 59 
din 25.07.2013 

privind aprobarea ordlnll de zi 

Avand in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrapa publica 
locala, refeAtoare la ordinea de zi, 

In baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republica.ta, privind administrapa publica locala, 
Col}Siliul Local al OT~ului v~cau, cu unanimitate de voturi; 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre primarul o~ului V ~cau, pentru 

~edinta or<ifar.i din data de 25.07.2013 . 

1. Negerea pre~edintelui de ~edinta. 

2. Proiect de hotadire privind rectificarea Bugetului de venituri ~~ cheltuieli al Consiliului Local al 
or~ului Va~cau pe anul 2013 cu suma de 130 mii lei . 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei ~i statului de functii pentru personalul din 
ddrul Primariei or~ului V~cau . 

4 . .froiect de hotarare privind solicitarea transmiterii prin Hotarare a Guvernului Romaniei a unui 
bun imobil ( construqie ~i teren ) aflat in domeniul public al statului ~i administrarea Ministerului 
Finanfelor Publice -Agentia Nationala de Administrate Fiscala -Direcpa Generala a Finantelor 
Publice a judetului Bihor in domeniul public al or~ului Va~cau ~i administrarea Consiliului Local 
al or~ului V~cau 

5. Pfoiect de hotarare privind obligativitatea agentilor economici ,persoane juridice sau fizice de 
pe raza Unitafii Administrativ - Teritoriale a ora~ului Va~u , ce sunt autorizate conform legii ~i 
sunt inregistrate Ia Oficiul Registrului Comertului , de a-~i achita taxa pentru :firma 

Art. 2. Se comunica cu: 
- ~titupa Prefectului judepdui Bihor 
- Udosar. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Cret Mircea 

Red. P.R,Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSiLIUL LOCAL AL ORASlJLUI V ASCAU 

HOTARAREA or. 60 
din 25.07.2013 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

Avand In vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 

administratia publica locala, referitoare la aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterioara, 

In temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001 , republicata, privind administratia publica 

locala, 

Consiliul Local al ora~ului V a~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba confinutul procesului verbal de la ~edinta anterioara din data de 

28.06.2013, a Consiliului Local al ora~ului Va~au. 

Art. 2. Se comunica cu: 

.. - Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Cret Mircea 

Red.,P.R. 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSlLruL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA or. 61 
din 25.07.2013 

priJ ind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului Va~cau 
pe anul2013 cu suma de 130 mii lei 

Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 2987/19.07.2013 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

funm,ia de ~ef serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite al Primarici 

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 .2988 din 19.07.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ~ 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 5 I 2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, 

Legea nr. 273/2006 privind fmantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare , 

prin adresa nr. 32596 din data de 01.07.2013 a D.G.F.P. Bihor pentru plata salariilor in 

invalamant se aloca suma de 130 mii lei ,suma ce va fi repartizata in trimestrul m 2013 . 

in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001- Legea 

administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al or~ului V ~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE : 

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri ~I cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului Va~cau pe anul 2013 cu suma de 130 mii lei, conform anexei care face parte integranta 

din prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Duget 

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Directiei Finantelor Publice Bihor 

Compartimentului buget - contabilitate 

La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
Cret Mircea 

RP Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

P~o<lica 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTlRAREA or. 62 
din 25.07.2013 

privind aprobarea organigramei ~i statului de functii pentru personalul din cadrul 
Primiriei ora~ului Va~ciu 

A vand In vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 2919115.07.2013 lntocmit de catre doarnna Porge Maria, avand 

functia de consilier resurse umane In cadrul Primariei ora~ului Va~cau, prin care se arata necesitatea 

adoptarii unui proiect de hotarare; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin Porge, 

lnregistrata Ia nr .2989 din 19.07.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 

in conformitate cu prevederile O.U.G. Nr. 771 29.06.2013 pentru stabilirea unor masuri 

privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale , a numarului de posturi ~i reducerea 

cheltuielilor Ia institutiile ~i autoritatile publice din subordinea , sub autoritatea sau In coordonarea 

Guvernului ori a ministerelor ,Legea nr.188 I 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicat, 

Legea nr. 53 I 2003 privind Codul Muncii completat; 

Vazand Nota de fundamentare nr. 2914 /15.07.2013 ~~ adresa Agentiei Nationala a 

Functionarilor Publici cu nr. 2595912013; 

in temeiul art. 36, alin.2 ,lit.a ,coroborat cu alin 3, lit.b, ~i art 45 ,alin. 1 din Legea nr. 

21512001legea administratiei publice locale, republicat3.,cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOT~TE 

) Art. 1. Se aproba organigrama ~i statui de functii pentru personalul din cadrul Primariei 

ora~ului Va~cau conform anexelor 1 ~i 2 ,care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea Ia lndeplinire a prezentei hotarari se lncredinteaza primarului ora~ului 

Va~cau ~i Compartimentului resurse umane din cadrul Primariei ora~ului Va~cau . 

Red.P.R 
Ex. 5 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei prefectului Judetului Bihor 
Primarului ora~ului Va~cau 
Compartimentului resurse umane 
Prin afi~are 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINf A 
Cret Mircea 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop odica 

1)6-



ROMANIA 
mDETUL BIHOR 
CONSllJUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA nr. 63 
din 25.07.2013 

privind solicitarea transmiterii prin Hotarare a Guvemului Romaniei a unui bun imobil ( construqie 
~i teren ) aflat in domeniul public al statului ~i administrarea Ministerului Finantelor Pub lice -Agentia 

Nationala de Administrare Fiscala -Direqia Generala a Finantelor Pub lice a judetului Bihor in 
domeniul public al ora~ului Va~cau ~i administrarea Consiliului Local al ora~ului Va~cau 

Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr.2990 din 19.07.2013 intocmit de domnul Tulvan Eugen avand 

functia de referent de specialitate in cadrul Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 

din cadrul 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, 

Jnregistrata Ia nr .2991 din 19.07.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 

- Prevederile H. G.nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile ,Ia 

nivelul Guvemului ,pentru elaborarea , avizarea ~i prezentarea proiectelor de documente de politici 

publice , a proiectelor de acte normative ,precum ~i a altor documente , in vederea adoptarii /aprobarii ; 

- Prevederile art. 9 alin. 1 ,art.12 ,alin1 ~i 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica 

~i regimul juridic al acesteia ,actualizata ; 

- Hotararea Consiliului Local al ora~ului Va~cau nr. 12 din data de 19.04.1994 ; 

- Adresa Directiei Generala a Finantelor Publice Bihor nr. 71.845 /27.04.2012 inregistrata la 

Primaria ora~ului Va~cau la nr. 2120 din 04.05.2012 ; 

- Nota de fundamentare nr.2986 din 19.07.2013 a Primariei ora~ului Va~cau ; 

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3,art. 47 ~i art 117 lit a din Legea 215/2001-

Legea administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE : 

Art. 1. Se solicita transmiterea prin Hotarare a Guvemului Romaniei a unui bun imobil 

( construqie ~i teren ) aflat in domeniul public al statului ~i administrarea Ministerului Finantelor 

Publice -Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Direqia Generala a Finantelor Publice a 

judetului Bihor in domeniul public al ora~ului Va~cau ~i administrarea Consiliului Local al ora~ului 

Va~cau , cu datele de identificare prevazute in anexa Ia prezenta hotarare, cu precizarea ca 

destinatia acestui imobil va fi sediului S.C. Serviciul Public ora~ Va~cau S.R.L. 



__....._ 

ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA nr. 64 
din 25.07.2013 

Privind obligativitatea agentiilor economici, persoane juridice sao fiZice de pe raza 
Unititii Administrativ- Teritoriale a ora~oloi V~cio, ce soot aotorizate conform legii si 

soot inregistrate Ia Oficiol Registruloi Comertoloi , de a-~i achita taxa pentru firma 

Avand in vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 2992/19.07.2013 intocmit de catre domnul Mo~ loan, avand 

functia de consilier in cadrul Serviciului Buget Finante Contabilitate, lmpozite ~i Taxe din 

Primaria ora~ului Va~cau, prin care se arata necesitatea adoptarii unui proiect de hoHirare; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau - ing. ec. Florin Porge, 

inregistrata la nr .2993 din 19.07.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local V a~cau ; 

in conformitate cu prevederile Ordonanta Guvemului nr. 21/1992 privind protectia 

consumatorului , modificata ~i completata prin Legea nr. 476/2006 ~i H.C.L. al ora~ului Va~cau 

nr. 56 din data de 27.12.2012 privind aprobarea taxelor ~i impozitelor locale pentru ora~ul 

Va~cau ~i localitatile apaf!inatoare pe anul2013; 

in temeiul art. 36, alin.4 ,lit.c ~i art 45 ,alin. 2, lit.c din Legea nr. 215/2001- legea 

administratiei pub lice locale, republicat3,cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARA$TE : 

Art. 1. Se aproba obligativitatea agenpilor economici, persoane juridice sau fizice de pe 

raza Unitatii Administrativ- Teritoriale a ora~ului Va~cau , ce sunt autorizate conform legii si 

sunt inregistrate Ia Oficiul Registrului Comertului , de a-~I achita taxa pentru firma. 

Art. 2. Taxa pentru firma este de 33 lei/mp./an. 

Art.3. Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciului Buget Finante 

Contabilitate, Impozite ~i Taxe Locale 

RedPR 
Ex. 5 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunidi: 
lnstitutiei prefectului Judetului Bihor 
Primarului ora~lui Va~cau 
Serviciului Buget Finante Contabilitate, Impozite ~i Taxe Locale 
Agentilor economici 
Prin afi~are 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
ret Mircea 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
lUDE'fUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL O~ULUI V ASCA.U 

HOTARAREA nr.65 
din 19.08.2013 

privind alegerea pr~edintelui de ~edinta 

Avand In vedere prevederile art. 35, alin 1, din Legea nr. 215/2001 , legea 
adrninistratiei publice locale, republicata., referitoare la alegerea unui pre~edinte de 
~edinta ~i votul majoritatii consilierilor. 

in baza art. nr. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 , Legea administratiei publice 
locale, republicata; 

Consiliul Local al or~ului V ~cau, In unanimitate de voturi 

HOTARA$TE: 

Art. unic. Dornnul consilier Cret Mircea se alege in calitate de pre~edinte de 
~edinta al Consiliului Local al or~ului Va~cau. 

Se comunica cu: 
- Institutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINT A 

Red. P.R 
Ex. 3 

Cret Mircea 

' .. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Popf dica 

I • I 



ROMANIA 
JUDE'fUL BffiOR 
CONSll..IUL WCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA nr. 66 
din 19.08.2013 

privind aprobarea ordinii de zi 

Avand in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administralia publica 
localii, referitoare la ordinea de zi, 

In baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administra!ia publica locala, 
Consiliul Local al or~ului V~cau, cu unanimitate de voturi; 

HOTARASTE: 

Art. l. Se aproba. in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre primarul o~ului V ~cau, pentru 

~edinta ordinara din data de 19.08.2013 . 

1. Alegerea pre~edintelui de ~edinta,. 

2. Proiect de hotarare privind obligativitatea tuturor locuitorilor ora~ului Va~cau care detin 
-----. locuintele In zonele ora~ului unde exista reteaua de canalizare sa se bran~eze Ia reteaua 

publica de canalizare. 

3. Proiect de hotarare privind debran~area de Ia reteaua publica de alimentare cu apa a ora~ului 
V ~cau a persoanelor care detffi hidrofoare proprietate personala ~i nu se afla In evidentele 
Primariei ora~ului Va~cau ca platitori a taxei pentru apa , precum ~i a persoanelor care au 
restante Ia plata taxei pentru apa consumata pe o perioada mai mare de 3 luni de zile. 

4. Proiect de hotarare privind situatia gestionarii bunurilor care fac parte din domeniul public ~i 
privat al ora~ului Va~cau Ia data de 31.12.2012 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea In principiu a concesionarii, prin licitatie publica, a unei 
parcele de teren intravilan , In suprafata, de 600 mp. din totalul suprafetei de 28527 mp. avand 
nr. top 152/35 din CF. nr. 106 Va~cau, proprietatea publica a ora~ului Va~cau. 

6. Raport privind analiza activitatii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta pe semestrul I 
2013 

Art. 2. Se comunica cu: 
- Institulia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
et Mircea 

Red. P.R,Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAlu:A or. 67 
din 19.08.2013 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

Avand in vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 

administratia publica locala, referitoare la aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterioara, 

in temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica 

local a, 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba continutul procesului verbal de la ~edinta anterioara din data de 

25 .07.2013, a Consiliului Local al ora~lui Va~cau . 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Mircea 

Ex. :5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

PopR~~ 



ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULill VASCAU 

HOTARAREA nr. 68 
din 19.08.2013 

Privind obligativitatea tuturor locuitorilor ora~ului Va~ciu care detin locuintele in 
zonele ora~ului unde exista reteaua de canalizare sa se bran~eze Ia reteaua publica 

de canalizare 

Avand in vedere : 

-Raportul de specialitate nr. 3416 /13.08.2013 intocmit de domnul Tulvan Eugen 
avand fhnctia de referent de specialitate in cadml Primariei ora~ului Va~cau prin care se 
propune initierea unei hotarari; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin 
Porge ,inregistrata la nr .3417 din 13.08.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 

. publice, arL 12, alin. l,pc. a sib din Legea nr. 241/2006 -legea serviciului de alimentare cu apa 
~ide canalizare, modificata ~i completata , art. 152, alin. 1 din Ordinul Administratiei Publice nr. 
88 pentru aprobarea Regulamentului -cadru al serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare . 

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6 ,lit. a ,pc.l4 ~i art. 45, alin.1, din Legea 215/2001-
Legea administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Proprietarii imobilelor care au acces la reteaua publica de canalizare a ora~ului 

Va~cau au obligatia sa se racordeze la acesta retea de canalizare in termen de 30 de zile de 

la data adoptarii acestei hotarari. 

Art. 2. Nerespectarea termenului de mai sus sau refuzul acestora de a se racorda la 

reteaua publica de canalizare a ora~ului Va~cau , constituie sanctiune contraventionala care 

se va aplica de autoritatea locala , prin reprezentanti imputerniciti , sanctionandu-se cu amenda 

cuprinsa intre 100 lei ~i 200 lei. 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului 

Intretinere ~i Gospodarire Comunala , sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 

RP Ex. 5 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Directiei Finantelor Publice Bihor 

Compartimentului intretinere ~i Gospodarire Comunala 

La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Cret Mircea 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

p~r~~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA nr. 69 
din 19.08.2013 

- 101 · 

Privind debran~area de Ia reteaua publici de alimentare cu apa a ora~ului Va~cau a 
persoanelor care detin hidrofoare proprietate personali ~i nu se afla in evidentele 

Primariei ora~ului Va~ciu ca platitori a taxei pentru apa , precum ~i a persoanelor 
care au restante Ia plata taxei pentru apa consumata pe o perioada mai mare de 3 

luni de zile 

Avand In vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 3418 /13 .08.2013 lntocmit de domnul Tulvan Eugen 

avand funqia de referent de specialitate In cadrul Primariei ora~lui Va~cau prin care se 
propune initierea unei hotarari; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin 
Porge Jnregistrata la nr .3419 din 13 .08.2013: 

- Vazand avizul favorabil a1 Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 

publice, Legea nr. 241/2006 -legea serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare, modificata 
~i completata , Ordinul Administratiei Publice nr. 88 pentru aprobarea Regulamentului -cadru al 
serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare . 

in temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6 ,lit .a ,pc.l4 ~i art. 45, alin.l , din Legea 215/2001-
Legea administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE : 

Art. I . Se va debran~a de la reteaua publica de alimentare cu apa a ora~ului Va~cau 

persoanele ce detin hidrofoare proprietate personala ~i nu se afla In evidentele Primariei 

ora~ului Va~cau ca platitori a taxei pentru apa , precum ~i persoanele care au restante la plata 

taxei pentru apa consumata pentru o perioada mai mare de 3 luni de zile . 

Art. 2. Cu ducerea la lndeplinire a prezentei hotarari se lncredinteaza Compartimentului 

fntretinere ~i Gospodarire Comunala , sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

RP Ex. 5 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Compartimentului intrepnere ~i Gospodarire Comunala 

Prin afi~are 

La dosar 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop f~ 



ROMANIA 
JUDETUL BlliOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTlR..iREA nr. 70 
din 19.08.2013 

privind situatia gestionarii bunuriior care fac parte din domeniui pubiic ~i privat ai 
ora~ului Va~cau Ia data de 31.12.2012 

Avand in vedere : 
-Raportul nr. 3415 din 13.08.2013 intocmit de primarul ora~ului Va~cau dUng. Ec. 

Florin Porge prin care se propune adoptarea unei hotarari; 
- Vazand avizul favorabil a1 Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Va~cau ; 
in conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala ,republicata care prevede ca toate bunurile apaqinand unitatilor administrativ 
- teritoriale sunt supuse inventarieii anuale,consiliilor locale li se prezinta anual un raport 
asupra situatiei gestionarii bunurilor ; 

In temeiul art. 36, alin. 2 lit. c,alin. 4, lit. a ~i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001 
Legea administratiei pub lice locale, republicata~ 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba Raportul privind situatia gestionarii bunurilor care fac 
parte din domeniul public ~i privat a1 ora~ului Va~cau la data de 31.12.2012, conform anexei 
care face parte din prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul 
Buget -Contabilitate sub directa indrumare a primarului ora~lui Va~cau. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
lnstitutiei Prefectului Judetului Bihor 
Primarului ora~ului Va~cau 
Directiei Finantelor Publice Bihor 
Compartimentului Buget- Contabilitate 
La dosar 
Prin afi~are 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
Cret Mircea 

Red.P.R,Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CO_ SILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTAAAREA nr. 71 
din 19.08.2013 

p ivind aprobarea in principiu a concesionarii, prin licitatie publica, a unei parcele de teren 
i travilan , in suprafata de 600 mp. din totalul suprafetei de 28527 mp. avand nr. top 

152/35 din CF. nr. 106 Va~cau, proprietatea publica a ora~lui Va~cau . 

A vand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 3420 din 13 .08.2013, intocmit de domnul sing. Tulvan 

Eug n, referent de specialitate in cadrul Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului , 
prin are se arata oportunitatea concesionarii unei suprafete de teren ; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin 
Porg ,inregistrata Ia nr .3421 din 13.08.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
In conformitate cu prevederile O.U.G 54/2006 privind regimul concesionarilor, bunurilor 

prop 'etate publica,modificata ~i H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplic e a O.U.G. nr. 54 I 2006. 

In temeiul art. 36, alin. 5, lit. a , art. 45, alin. 3 ~i art. 123 alin. 1 si 2 din Legea nr. 
215/ 001 privind administratia publica local a, republicaHi; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE : 

Art.1. Se aproba in principiu , concesionarea prin licitatie publica, a unei parcele de teren 

intra ilan in suprafata de 600 mp. din totalul suprafetei de 28527 mp. avand nr. top 152/35 

din F nr. 106 Va~cau , proprietatea publica a ora~ului Va~cau . 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul 

Urba ism ~i Amenajarea Teritoriului . 

Red. 
Ex.5 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica: 

Prefecturii Judetului Bihor. 

Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului. 

Prin afisare. 

La dosar. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA nr.72 
din 30.09.2013 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

Avand In vedere prevederile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, legea 
administratiei publice locale, republicata, referitoare Ia alegerea unui pre~edinte de 
~edinta ~i votul majoritatii consilierilor. 

..... In baza art. nr. 45, alin. I din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice 

I 

locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, In unanimitate de voturi 

HOTARASTE: 

Art. unic. Domnul consilier Coroiu Emanuel se alege In calitate de pre~edinte 
de ~edinta al Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Se comunica cu: 
- Institutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Coroiu Emanuel 

-~JUG{~_ 
<.. ' 

Red. P.R 
Ex. 3 



A I 
ROMANIIA 

JUDETUU BIHOR 
CONSILHlfL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

- ,. 

HOTARAREA nr. 73 
din 30.09.2013 

\ privind aprobarea ordinii de zi 

AJ
1

and in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicatii, privind administratia publica 
localii, referitoare Ia ordinea de zi, 

~ I 
In paza art. 43 ~i 45 a! in. 1, din Legea nr. 215/2001, republicatii, privind administratia publica localii, 
Cobsiliul Local al ora~ului Va~ciiu, cu unanimitate de voturi; 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aprobii in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentatii de ciitre primarul ora~ului Va~ciiu, pentru 

~edinta ordinarii din data de 30.09.2013 . 

.. 

1. Ategerea pre~edintelui de ~edinta. 

2. Prpiect de hotanlre privind aprobarea infiintarii unui centru de permanenta in ora~ul Va~cau. 

3. Prbiect de hotarare privind alocarea sumei de 8.200 lei pentru plata avansului in vederea 

acpizitionarii prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national (Programul Rabla 2013) 

a lmui autoturism marca Dacia Duster SL Bussiness. 

4. Informare emisa de Directia Sanitar Veterinara ~i Pentru Siguranta Alimentelor Bihor privind 

cof ditiile sanitare -veterinare de functionare a targurilor de animale. 

5. Pr(J)iect de hotarare privind asocierea intre ora~ul Va~cau prin Consiliul Local al ora~lui Va~cau ~i 

Asociatia Urbariala ,Salcfunul" Bara~ti in vederea constituirii amenajamentului silvic privind 

gofpodarirea padurilor. 

6.Pro~ect de hotarare privind aprobarea delegarii de gestiune a Serviciului Public de Salubritate a ora~ului 

Va~cau ~i a localitatilor componente, precum ~i a regulamentului acesteia. 

?.Protect de hotarare privind aprobarea bugetului final al investitiei, Modemizare drum forestier 

Vatzarii de Sus - Oproaia , cu scopul dezvoltarii durabile din punct de vedere economic ~i social al 

orcwului Va~cau. 

Art. [2. Se comunicii cu: 
- Institutia Prefectului judetului Bihar 
- Laldosar. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Coroiu Emanuel 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Popfdi~ 

Red. P.R,Ex. 3 
, 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOT ARAREA nr. 74 
din 30.09.2013 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

Avand in vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001, republicatii, privind 

administratia publica localii, referitoare la aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterioarii, 

In temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001 , republicata, privind administratia publica 

locala, 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba continutul procesului verbal de la ~edinta anterioarii din data de 

19.08.2013, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Coroiu Emanuel 

~M{{J)-

Red.P.R. 
Ex. 3 

/{; r 
. / tt 

I ( ' 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
, j JUDETUL BIHOR 

CO~SILIUL ,LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOT ARAREA nr. 75 
din 30.09.2013 

Privind aprobarea 1nfiintarii unui centru de permanenta in ora~ul Va~cau 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 3904/25.09.2013 intocmit de domnul Tulvan Eugen 

avan~ functia de referent de specialitate in cadrul Primariei ora~ului Va~cau prin care se 
prop-bne initierea unei hotarari; 

I -Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin 
Porg~ ,inregistrata la nr.3905 din 25.09.2013; 

I - Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii 

asist<~mtei medicale primare prin centrele de permanenta cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Ordinul nr. 1024/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea 

...-... cont~nuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta ; Legea nr. 273/2006 privind 
fina1tele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, ~i art. 45, alin.2, art.l15 ,lit.b din Legea 215/2001- Legea 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba infiintarea unui centru de permanenta fix in cadrul careia se va asigura 

cont~nuitatea asistentei medicale primare pentru pacientii din zona arondata . 

Art. 2. Centrul de permanenta va functiona in cursul saptamanii dupa terminarea 

programului stabilit pentru activitatea curenta a medicilor de familie din zona arondata iar in zilele 

de sambata ~i duminica precum ~i in zilele stabilite ca fiind sarbatori legale garda incepe la ora 8,00 

~i dJreaza 24 de ore. 

Art. 3. Consiliul Local al ora~ului Va~cau pune la dispozitia centrului de permanenta 

spattl in suprafata de 50 mp. ce se afla in incinta Salii de Sport a ora~ului Va~cau ~i apartine 

inverarului public al ora~ului V a~cau. 

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului 

Urbrism ~i Amenajarea Teritoriului , sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 
Prin afisare. 
La dosar 

fRESEDINTE DE SEDINT A 
Coroiu Emanuel 

<-~ffi-
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 
Pop Rodica 

~ Jl~-



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 76 
din 30.09.2013 

privind alocarea sumei de 8.200 lei pentru plata avansului in vederea 
achizitionarii prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto 

national ( Programul Rabla 2013) a unui autoturism marca Dacia Duster 
SL Bossiness 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate 3907 din 25.09.2013, intocmit de doamna Roman 

Daliana , ~ef Serviciu in cadrul Compartimentului Buget- contabilitate , taxe ~i impozite 
din cadrul Primariei ora~ului Va~cau , prin care se arata necesitatea initierii unui proiect de 
hotarare; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. 
Florin Porge ,lnregistrata la nr.3908 din 25.09.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Va~cau ; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273 - Legea Finantelor pe anul 2006 cu 
modificarile ~i completarile ulterioare , prevederilor Legii nr. 5 I 2013 -Legea bugetului de 
stat pe anul 2013 , prevederile H.C.L. nr. 36 /08.04.2013,republicata, privind aprobarea 
participarii ora~ului Va~cau la programul National de innoire a parcului auto in vederea 
achizitionarii unui autoturism de catre Primaria ora~ului Va~cau . 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art .45 din Legea 215/2001 Legea administratiei 
publice locale, republicata. 

Consiliul Local al ora~ului V a~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 8.200 lei pentru plata avansului in vederea 
achizitionarii prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national ( Programul 
Rabla 2013 ) a unui autoturism marca Dacia Duster SL Bussiness. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul 
Contabilitate; 

Art. 3. Prezenta hotanlre se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Serviciului Contabilitate; 
Prin afi~are; 
La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Coroiu Emanuel 

Red.P.R 
Ex. 13 

~ 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 

~/15-
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CO SILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 77 
din 30.09.2013 

Privind asocierea intre ora~ul V a~cau, prin Consiliul Local al ora~ului Va~cau ~i 
A . ociatia Urbariala ,Salcarnul" Bara~ti in vederea constituirii amenajamentului silvic privind 

gospodarirea padurilor 

Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 3973/30.09.2013 intocmit de domnul Tulvan Eugen avand 
fun~tia de referent de specialitate In cadrul Primariei ora~ului Va~cau prin care se propune 
initii rea unei hotarari; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin 
Por~e ,lnregistrata la nr.3974 din 30.09.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 
i in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvie cu modificarile 

~i completarile ulterioare 

~ 
in temeiul art. 36, alin. 2, lit. e coroborat cu alin. 7 ,lit.a , art. 45, alin.2,lit.f ~i art.l15, 

alin. ,lit.b din Legea 215/2001- Legea administratiei pub lice locale, republicata, cu modificarile ~i 
com letarile ulterioare ; 

I Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu 10 voturi pentru , 

I 
HOTARASTE : 

Art. 1. Se aproba asocierea intre ora~ul Va~cau ,prin Consiliul Local al ora~ului V a~cau ~i 

Asodiatia Urbariala, Salcarnul , Bara~ti , in vederea constituirii amenajamentului silvic privind 

gosp~darirea padurilor , conform contractului de asociere prevazut in anexa care face parte 

inteJranta din prezenta hotarare . 

I Art. 2. Se imputemice~te Primarul ora~ului V~cau sa semneze contractu! de asociere 

t la art. 1 din prezenta hotarare . 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului 

Urb ism ~i Amenajarea Teritoriului , sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

I 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 
Prin afisare. 
La dosar 

I - Asociatiei Urb~riale ,Salcamul''Bara~ti 

~RESEDINTE DE SEDINTA 

~(Jt 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 

RP E~. 5 

I 
I 

Pop,ica 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 78 
din 30.09.2013 

privind aprobarea delegarii de gestiune a Serviciului Public de Salubritate a ora~ului Va~cau si a 
localitatilor componente, precum si a regulamentului acesteia 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 3993/30.09.2013, intocmit de catre dornnul Tulvan Eugen 

referent de specialitate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora~ului Va~caut prin care 
se propune adoptarea de catre Consiliullocal Va~cau a proiectului de hotarare privind delegarea de 
gestiune a Serviciului Public de Salubrizare a ora~ului Va~cau si a localitatilor componente precum 
si a regulamentului acesteia; 

-Expunerea de motive prezentata de dornnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin 
Porge ,inregistrata la nr.4028 din 30.09.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 
Tinand seama de prevederile Legii nr.337/2006 cu modificarile si completarile 

ulterioare, Hotararea Guvcemului nr.925/2006 pewntru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a 
Guvemului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune, de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 

In temeiul prevederile art.36, alin.(4) litera "a", art.45 alin.(l) lit."b" din Legea nr. 
215/2001 , privind administratia publica I ocala, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art.l. Se aproba delegarea de gestiune a Serviciului Public de Salubritate a ora~ului Va~cau si 
a localitatilor componente ale acestuia. 

Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare ~i functionare a Serviciului Public de 
Salubritate a ora~ului Va~cau si a localitatilor componente ale acestuia conform anexei nr. 1 care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. Se aproba caietul de sarcini pentru activitatea de precolectare, colectare ~i transport 
a de~eurilor ora~ene~ti/menajere, inclusiv a de~eurilor toxice periculoase din de~eurile menajere, din 
cadrul serviciului de salubrizare a Ora~ului Va~cau, Judetul Bihor,conform anexei 2 care face parte 
integranta din prezenta hotarare . 

Art. 4. Se aproba contractu} cadru privind delegarea de gestiune a serviciului public de 
salubrizare a ora~ului V a~cau conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotarare . 

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza conducerea Primariei 
ora~ului Va~cau. 

Art.6. Prezenta hotarare se comunica cu: 
Institutia Prefectului - Judeful Bihor. 
Primarul ora~ului Va~cau; 
Prin afi~are; 
La dosar; 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Coroiu Emanuel 

<-~c~ 
Red.P .R,Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



RO~ANIA 
JUDETUL BIHOR 
COI SILIUL LOCAL AL ORA~ULUI VA~C~U" 

HOTARAREA nr. 79 
I din 30.09.2013 

prif ind aprobarea bugetului final al investitiei ,Modernizare drum forestier Varzarii 
- Oproaia, 

A vand In vedere : 

de Sus 

- Raportul de specialitate nr. 3999 din 30.09.2013 lntocmit de sing. Tulvan Eugen avand 
funcfia de referent de specialitate in cadrul Primariei ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea 
adontarii unui hotarari ; 

I - Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau- ing. ec. Florin 
Por~e , inregistrata Ia nr. 4000 din 30.09.2013 ; 

yazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
In conformitate cu dispozitiile art. 44 , alin. 1 din Legea nr. 273 I 2006 privind finantele 

pubi' ce locale cu completarile ~i modificarile ulterioare , OUG nr. 34 I 2006 privind atribuirea 
cont actelor de achizitii publice , a contractelor de concesiune de lucrari publice ~i a contractelor de 
con 

1
esiune de servicii , cu modificarile ~i completarile ulterioare , prevederile H.G. nr. 28 I 2008 

privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico - economice aferenta investitiilor 
pub~ice , precum ~i a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i 
lucdiri de interventie ~i Legea nr. 512013 privind legea bugetului de stat pe 2013. 

I In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, , alin. 6 ,pc. 13, 14, art .45 ,alin. 2 ,lit. d ~i art. 115 ,alin. 1 
,lit ~ din Legea 21512001 Legea administratiei pub lice locale, republicata. 

1 Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba bugetul final al investitiei , Modemizare drum forestier Varzarii de Sus 
- Oproaia, cu o valoare totala de 2.558.157 lei din care suma de 2.449.374 lei cheltuieli eligibile, 
cu scopul dezvoltarii durabile din punct de vedere economic ~i social al ora~ului Va~cau. 

j 
Art. 2 . Ora~ul Va~cau va asigura accesul public cu titlu de utilizare gratuit Ia investitia , 

Mo emizare drum forestier Varzarii de Sus - Oproaia , realizata prin proiect cu finantare 
ner mbursabila . 

~ 1 Art. 3. Se nume~te reprezentant legal pentru 
do nul Porge Florin- primarul ora~ului Va~cau 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 
lnstitutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Primarului Ora~ului Va~cau 

realizarea ~i implementarea investitiei 

Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea teritoriului ; 
Prin afi~are; 

j - Ladosar. 

P ~EDINTE DE ~EDINTA 
I Coroiu Em'/\IUel 

~{} .., 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI VA$CAU 

HOT ARAREA nr.80 
din 25.10.2013 

privind alegerea pre~edintelui de ~edin~a 

Avand In vedere prevederile art. 35 , alin . 1, din Legea nr. 215/2001, legea 
administratiei publice locale, republicata, referitoare Ia alegerea unui pre~edinte de 
~edinta ~i votul majoritatii consilierilor. 

In baza art. nr. 45 , alin. I din Legea nr. 215/2001 , Legea administratiei publice 
locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau , In unanimitate de voturi 

HOTARA$TE: 

Art. unic. Domnul consilier Coroiu Emanuel se alege In calitate de pre~edinte 
de ~edinta al Consiliului Local al ora~ului Va~cau . 

Se comunica cu: 
- Institutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar 

PRE$EDINTE DE $EDINTA 
Coroiu Emanuel 

~(j- I, \ 

Red. P.R 
Ex. 3 

' 
/ 

/ "') ~ ... . ... 
I I \ • 

I I l \..~ 

. \ 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop R~ca 

---16l-



ROMAN* 
JUDETUL\BIHOR _ 
CONSILI L LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 81 
din 25.10.2013 

privind aprobarea ordinii de zi 

- !5.2-

Av~nd In vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica 
)ocala, refebtoare Ia ordinea de zi, 

In aza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica localii, 
Co siliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi; 

HOTARASTE: 

A1. 1. Se aproba In unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru 

~edinta ordinarii din data de 25 .10.2013. 

1. legerea pre~edintelui de ~edinta. 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
oT ului Vajc~u pe anul2013 cu suma de 54,71 mii lei. 

3. Prpiect de hotan1re privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ori~ului Va~cau pe anul 2013 cu suma de 20 mii lei . 

4. Pr zentarea de catre Politia Ora~ului Va~cau a unei informari privind infractionalitatea pe raza 
orl~ului Va~cau pe primele 3 trimestre ale anului 2013 precum ~i masurile luate 

Art. 2. Se comunicii cu: 
- Inftitutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar. 

~od PR.J 
I 

PRESEDINTE DE ~EDINTA 
Coroiu Emanuel 

~@-
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOT ARAREA nr. 82 
din 25.10.2013 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

- lf>3-

Avand in vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 

administratia publica locala, referitoare la aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterioara, 

In temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001 , republicata, privind administratia publica 

locala, 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba continutul procesului verbal de la ~edinta anterioara din data de 

30.09.2013 , a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Coroiu Emanuel 

~ 
Red.P.R. 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Po~dica 



I 
R~MANIA 
JUDETUL BIHOR 
C SILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOT ARAREA nr. 83 
din 25.10.2013 

pn ind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului Va~cau 

pe anul2013 cu suma de 54,71 mii lei 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 4232 /21.10.2013 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

fun tia de ~ef serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite al Primariei 
orarului Va~cau prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotan1ri; 

. 
- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau- ing. ec. Florin 

Por e , inregistrata la nr. 4233 din 21.10.2013; 
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5 I 2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, 
Leg a nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare , 
pri Decizia nr. 12/03.10.2013 ~i nr. 13 /03. 10.2013 a AJFP Bihor pentru finantarea cheltuielilor 
cu s lariile stabilite prin lege ~i a hotararilor judecatore~ti precum ~i contributiile aferente acestora 
in i stitutiile de invatamant se aloca suma de 54,71 mii lei. 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001- Legea 
ad inistratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE 

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~plui Va~cau pe anul 2013 cu suma de 54,71 mii lei, conform anexei care face parte din 

prezbnta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Buget 

- Clntabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 

Compartimentului buget - contabilitate 

La dosar 

P SEDINTE DE SEDINTA 
Coroiu Emanuel 

~ 
RedrR .... 

I 

' I 

c..,' 
. \ 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOT ARAREA nr. 84 
din 25.10.2013 

privind rectificarea Bugetului de venituri $i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului Va~cau 
pe anul 2013 cu suma de 20 mii lei 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 4234 /21.10.2013 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de $ef serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil taxe $i impozite al Primariei 
ora$ului V a$ciiu prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora$ului Va$ciiu- ing. ec. Florin 
Porge , inregistrata la nr. 4235 din 21.10.2013; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va$ciiu; 
in conformitate cu prevederile Legii nr. 5 I 2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013 , 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile $i completarile ulterioare , 
Hotararea Consiliului Local Va$ciiu nr.36/08.04.2013 republicata, privind aprobarea participarii 
ora~ului Va~cau la Programul National de innoire a parcului auto in vederea achizitionarii unui 
autoturism de catre Primaria ora$ului Va$ciiu . 

in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a $i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001- Legea 
administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora$ului Va$cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri $i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora$ului Va$cau pe anul 2013 cu suma de 20 mii lei, conform anexei care face parte din prezenta 

hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Buget 

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica la: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 

Compartimentului buget - contabilitate 

La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Coroiu Emanuel 

c:= ~ul-~ 
Red.PR,ex.4 

r 
./ 

< • 
.tt 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



f..OMANIA 
J~DETUL BIHOR ~ 

ONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOT ARAREA nr.85 
din 29.11.2013 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

Avand In vedere prevederile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, legea 
a ministratiei publice locale, republicata, referitoare la alegerea unui pre~edinte de 
~idinta ~i votul majoritatii consilierilor. 

\ In baza art. nr. 45 , alin. 1 din Legea nr. 215/2001 , Legea administratiei publice 
I 1cale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, In unanimitate de voturi 

HOTARASTE: 

Art. unic. Domnul consilier Coroiu Emanuel se alege In calitate de pre~edinte 
dl ~edinta a! Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Se comunica cu: 
- Institutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINT A 

cc9".qtr 
R ,d. P.R 
E . 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR -159-
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI VA$CAU 

HOTARAREA or. 86 
din 29.11.2013 

privind aprobarea ordinii de zi 

Aviind in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica 
localii, referitoare Ia ordinea de zi, 

in baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republicatii, privind administratia publica I ocala, 
Consiliul Local al ora~ului Va~ciiu, cu unanimitate de voturi; 

HOTARASTE: 

Art. I. Se aprobii in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~ciiu, pentru 

~edinta ordinarii din data de 29.11.2013. 

.... _ 

1. Alegerea pre~edintelui de ~edint~L 

2. Proiect de hotadire privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul 2013 cu suma de 53,89 mii lei. 

3. Proiect de hotanire alocarea sumei de 8.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate pentru 
pregatirea Pomului de Craciun in anul2013 

4. Proiect de hotanire alocarea sumei de 3.000 lei pentru deplasarea in Ungaria in vederea 
sustinerii unui program artistic intre localitatile infratite Va~cau- Bihor ~i Apateu- Ungaria 

5. Proiect de hotanlre privind numirea domnului Sabau Florin -Alexandru in functia de administrator 
a! S.C. Serviciul Public" ora~ Va~cau" S.R.L. 

6. Proiect de hotariire privind aprobarea bugetului final al investitiei "Modemizare drum forestier 
Varzarii de Sus - Oproaia ". 

7. Proiect de hotariire privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici ~i Mijlocii pentru obiectivul" Modemizare drum 
forestier Varzarii de Sus- Oproaia " . 

8. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 12,5 mii lei pentru cumpararea unui teren in suprafata 
to tala de 625 mp. situat in ora~ul Va~cau , localitatea Cole~ti ( dealul numit Curatudi) in vederea 
montarii a doua bazine de inmagazinare a apei potabile pentru localitatile Cimp, Cimp Moti ~i Cole~ti. 

A1t. 2. Se comunicii cu: 
-1nstitutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Coroiu Emanuel 

.. CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Red . P.R,Ex. 3 

Pop ~dica 
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RoLANrA 
JUDETUL BIHOR 
CO* SILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 87 
din 29.11.2013 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

Avand in vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 

adm' istratia publica locala, referitoare la aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterioara, 

l in temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001 , republicatii, privind administra(ia publici! 

local , 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

I 

I Art. 1. Se aprobii conJinutul procesului verbal de la !edin!a anterioarii din data de 

25.1 9.2013, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau . 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

P SEDINTE DE SEDINTA 

Red.P R. 
Ex. 3 

c:_oi1 ~~anuel 

~@-

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI V A$CAU 

HOTARAREA nr. 88 
din 29.11.2013 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului Va~cau 
pe anul2013 cu suma de 53,89 mii lei 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 4 792 /21.11.2013 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

funqia de ~ef serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite 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 , l:nregistrata la nr. 4793 din 21.11.2013; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 5 I 2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare , 
prin Decizia nr. 34280111.11.2013 a A.J.F.P Bihor pentru finantarea cheltuielilor cu salariile 
stabilite prin lege precum ~i contributiile aferente acestora , in institutiile de invatamant se aloca 
suma de 53, 89 mii lei . 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art. 45 , alin. 2, lit. a din Legea 215/2001- Legea 
administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului Va~cau pe anul 2013 cu suma de 53,89 mii lei, conform anexei care face parte din 

prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Buget 

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica la: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 

Compartimentului buget - contabilitate 

La dosar 

PRE$EDINTE DE $EDINTA 

;l{~I 

Red.PR,ex.4 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROJ\NIA 
JUD!TUL BIHOR 
CON iLIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 89 
din 29.11.2013 

rivind alocarea sumei de 8.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate pentru 
pregatirea Pomului de Craciun in anul2013 

A vand in vedere : 

.-f{JJ-

- Raportul de specialitate 4 790 din 21.11.2013, intocmit de doamna Roman Daliana 
avan functia de $ef serviciu in cadrul Compartimentului financiar- contabil taxe $i impozite 
al Pri ariei ora$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 
lnregi trata Ia nr 4 791 din 21.11.20 13; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va$cau ; 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 5 /2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 , 

nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile $i completarile ulterioare ; 
In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a $i art .45 din Legea 215/2001 Legea administratiei publice 

local , republicata. 

Consiliul Local al ora$ului Va$ciiu, cu unanimitate de voturi, 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 8.000 lei pentru acopenrea cheltuielilor ocazionate 

pentr pregatirea Pomului de Craciun in anul 2013 , in institutiile de invatamant din ora$ul 

Va$c1u $i localitatile apartinatoare ,pentru $Colari $i pre$colari . 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciului Buget -

Cont bilitate sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bihor 
Serviciului Buget - Contabilitate; 
Prin afi$are; 
La dosar. 

PRE$EDINTE DE $EDINTA 
Coroiu Emanuel 

cOj~@-

Red. R,ex.5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 90 
din 29.11.2013 

privind alocarea sumei de 3.000 lei pentru deplasarea in Ungaria in vederea sustinerii 
unui program artistic intre localitatile infratite Va~cau- Bihor ~i Apateu- Ungaria 

- 1~4-

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 4825 /25.11.2013 intocmit de doamna 

Roman Daliana avand functia de ~ef serviciu in cadrul Compartimentului financiar contabil, taxe ~i 

impozite 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 

lnregistrata la nr 4825 din 25.11.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 

In conformitate cu Legea nr. 5/2013 -legea bugetului de stat pe anul 2013 , Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a , ~i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001- Legea 

administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi, 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 3.000 lei pentru deplasarea in Ungaria in vederea 

sustinerii unui program artistic intre localitatile infratite Va~cau- Bihor ~i Apateu- Ungaria. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului 

financiar contabil taxe ~i impozite , sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Compartimentului Financiar -contabil ,taxe ~i impozite 

La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA . 
Coroiu Emanuel 

~~ 
Red.PR,ex.5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

r 



RO~ANIA 
JUDETUL BIHOR 
CON ILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 91 
din 29.11.2013 

P .1. d . nrm numirea domnului Sabau Florin - Alexandru in functia de administrator al 
S.C. Serviciul Public ora~ Va~cau S.R.L. 

I 

I A vand In vedere : 

1- Raportul de specialitate m. 4840 din 25.11.2013 lntocmit de domnul Tulvan Eugen 

avand lfun. ctia de referent de specialitate in cadrul Primllriei ora!ului V~c~u prin care se propune 

initiert a unei hotiirari; 

1 -Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin Porge 

lnregistrata Ia nr 4841 din 25.11.20 13; 

1-Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 
[ In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale , 

republfcata cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

I In temeiul art. 36, alin. 3, lit. c,alin. 9 ,art. 37 ~i art. 45, din Legea 215/2001- Legea 

admin1stratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi, 

HOTARASTE: 

I Art. 1. Cu data prezentei se nume~te In functia de administrator ai S.C. Serviciul Public 

, ora~JVa~cau, S.R.L. domnul Sabau Florin -Alexandru . 

. - Art. 2 . Cu ducerea la indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se desemneaza Primarul 

ora~ul i V a~cau. 

I Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

I Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

S.C. Serviciul Public ,ora~ Va~cau" S.R.L. 

Domnului Sabau Florin A,lexanElru 

La dosar 

$EDINTE DE $EDINTA 
Coroiu Emanuel 

~Q 
Rod.PRr S 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

' __ CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 92 
din 29.11.2013 

privind aprobarea bugetului final al investitiei ,Modernizare drum forestier Varzarii de Sus 
- Oproaia, 

A vand In vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 4794 din 21.11.2013 lntocmit de doamna Roman Daliana 

avand functia de ~ef serviciu In cadrul Compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite din 
Primaria ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea adoptarii unui hotarari ; 

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin Porge 
lnregistrata Ia nr 4795 din 21.11.2013 ; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 
In conformitate cu dispozitiile art. 44 , alin . 1 din Legea nr. 273 I 2006 privind finantele 

-.._ publice locale cu completarile ~i modificarile ulterioare , OUG nr. 34 I 2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitii publice , a contractelor de concesiune de lucrari publice ~i a contractelor de 
concesiune de servicii , cu modificarile ~i completarile ulterioare , prevederile H.G. nr. 28 I 2008 
privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico - economice aferenta investitiilor 
publice , precum ~i a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i 

lucrari de interventie ~i Legea nr. 5 12013 privind legea bugetului de stat pe 2013 . 
In temeiul art. 36, alin . 2, lit. d , , alin. 6 ,pc. 13 , 14 , art .45 ,alin. 2 ,lit. d ~i art. 115 ,alin. 1 

,lit b din Legea 21512001 Legea administratiei publice locale, republicata. 
Consiliul Local al ora~ului Va~cau , cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba bugetul final al investitiei , Modernizare drum forestier Varzarii de Sus 
- Oproaia , cu o valoare totala de 3.146.002 lei din care suma de 2.449.373 lei cheltuieli eligibile , 
cu scopul dezvoltarii durabile din punct de vedere economic ~i social al ora~ului Va~cau . 

Art. 2 . Ora~ul Va~cau va asigura accesul public cu titlu de utilizare gratuit Ia investitia , 
Modernizare drum forestier Varzarii de Sus - Oproaia , realizata prin proiect cu finantare 
nerambursabi la . 

Art. 3. Se nume~te reprezentant legal pentru realizarea ~i implementarea investitiei 
domnul Porge Florin- primarul ora~ului Va~cau 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 
lnstitutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Primarului Ora~ului Va~cau 
Compartimentului Urbanism ~i Amepaja,rea teritoriului ; 
Prin afi~are; " 
La dosar. • 

PRESEDINTE DE SEDINTA.. 
Coroiu Emanuel 

dJ¥~ 
Red.PR,ex.5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



RqMANIA 
JUpETUL BIHOR v 

CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 93 

~ 
din 29.11.2013 

p ivind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderi Mici ~i Mijlocii pentru obiectivul, Modernizare drum 

forestier Varzarii de Sus- Oproaia , 

A vand In vedere : 

~ 
- Raportul de specialitate nr. 4796 din 21.11.2013 lntocmit de doamna Roman Daliana avand functia de ~ef 

ser iciu In cadrul Compartimentului financiar contabil taxe si impozite din Primaria ora~ului Va~cau prin care se arata 
nee sitatea adoptarii unui hotarari; 

I - Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau - ing. ec. Florin Porge lnregistrata Ia nr 
479V din 21.11.2013; 

I - Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 
in conformitate cu prevederile OUG nr. 79 I 2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea 

abs0rbtie fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea ~i dezvoltarea spatiului 
rur~l prin cre~terea calitatii vietii ~i diversificarii economiei In zonele rurale , aprobata prin Legea nr. 373 /2009 , 
pre_1ederile art. 4 ~i art. 5 din H.G. nr. 1262 /2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin 
Programul National de Dezvoltare Rural a , masura 125 , Contractu! de Finantare nr. C 125BO 11160500054/02.03.20 12; 

I in temeiul art. 36, alin. 4, lit. d ~i f , art .45 ,alin. I , ~i art . 115 ,alin. 1 ,lit b din Legea 215/2001 Legea 
administratiei publice locale, republicata. 

Consiliul Local al ora~ului Va~ci'iu , cu unanimitate de voturi , 

HOTAAA~TE: 

I Art. I. Se aproba solicitarea de acordare a scrisorii de garantie din partea Fondului National de 
GJrantare a Creditelor pentru Tntreprinderi Mici ~i Mijlocii pentru obiectivul : , Modernizare drum 
fo~estier Varzarii de Sus- Oproaia , . 

I Art. 2 . Se aproba valoarea scrisori i de garantie In valoare de 1.34 7.154,60 lei reprezentand 
11 g% din va1oarea avansului de 1.224.686 lei , cu o perioada de valabilitate pana Ia 02.03.2015 , 
pentru obiectivul de investitii , Modernizare drum forestier Yarzarii de Sus- Oproaia ,. 

r. 
Art. 3. Se aproba valoarea comisionului de garantare aferent scrisorii de garantie In suma de 

11 . 50,81 lei ,pentru obiectivu1 de investitii , Modernizare drum forestier Varzarii de Sus-
Op oaia , . 

Art. 4 . Cu ducerea Ia lndeplinire a prezentei hotarari se lncredinteaza domnului Porge 
Flo in - primar In calitate de reprezentant legal . 

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Primarului Ora~ului Ya~cau 
Compartimentului Buget- Contabi1itate; 
Prin afi~are; 
La dosar. 

PRE$EDINTE DE $EDTNTA 

l5,~~:r@nuel 

Red PR,ex.5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOT ARAREA nr. 94 
din 29.11.2013 

- I,P-

privind alocarea sumei de 12,5 mii lei pentru cumpararea unui teren in suprafata totala de 
625 mp. situat in ora~ul Va~cau, localitatea Cole~ti (dealul numit Curatura) in vederea 

montarii a doua bazine de inmagazinare a apei potabile pentru localitatile Cimp , Cimp Moti 
~i Cole~ti 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr.4857 din data de 29.11.2013 intocmit de 

doamna Roman Daliana , ~ef serviciu in cadrul Compartimentului financiar 
contabil ,taxe ~i impozite , prin care se arata necesitatea initierii unui proiect de 
hotarare; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. 
ec. Florin Porge inregistrata la nr 495 8 din 29.11.2013; 

- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local V a~cau ; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat 
pe anul 2013, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ~i 
completarile ulterioare ; 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art .45 din Legea 215/2001 Legea 
administratiei publice locale, republicata. 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu 10 voturi pentru , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 12,5 mii lei pentru cumpararea unui teren 
in suprafata total a de 625 mp. situat in ora~ul Va~cau , localitatea Cole~ti ( dealul 
numit Curatura) in vederea montarii a doua bazine de inmagazinare a apei potabile 
pentru localitatile Cimp, Cimp Moti ~i Cole~ti. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
Serviciului Buget - Contabilitate; 

Art. 3. Prezenta hotanlre se comunica: 
- Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 

Serviciului Buget -Contabilitate; 
- Prin afi~are; 

La dosar. 

- <-' PRE~EDINTE DE SEDINTA 
Coroiu Emanuel 

~d;{G--
Red.PR,ex.5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

p 



~
OMANIA 

UDETUL BIHOR 
ONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI YA$CAU 

HOTARAREA nr.95 
din 06.12.2013 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

Avand In vedere prevederile art. 35 , alin. 1, din Legea nr. 215/2001 , legea 
administratiei publice locale, republicata, referitoare la alegerea unui pre~edinte de 
l edintii ~i votul majoritiitii consilierilor. 

· In baza art. nr. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice 
ocale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau , In unanimitate de voturi 

HOTARA$TE: 

Art. unic. Domnul consilier Draghiciu Gheorghe Mugurel se alege In calitate de 
wre~edinte de ~edinta al Consiliului Local al ora~ului Ya~cau. 

Se comunica cu: 
- Institutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar 

PRE$EDINTE DE $EDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

~ 
ed. P.R 

r3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JlJDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

--
HOTARAREA or. 96 

din 06.12.2013 
privind aprobarea ordinii de zi 

- f;fo -

Avand In vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica 
locali'i, referitoare Ia ordinea de zi, 

In baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/200 I, republicata, privind administratia publica !ocala, 
Consiliul Local al ora~ului Va~cau , cu unanimitate de voturi; 

HOTARASTE: 

Art. I. Se aproba In unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru 

~edinta extraordinara din data de 06.12.2013. 

1. Alegerea pre~edintelui de ~edint~L 

2. Proiect de hotanlre privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul 2013 cu suma de 241 ,99 mii lei . 

Art. 2. Se comunica cu: 
- Institutia Prefectului Judetului Bihar 
-La dosar. 

Red. P.R,Ex. 3 

PRESED£NTE DE SEDfNTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

~ 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



RqMANIA 
JUPETUL BIHOR 
CI NSILIUL LOCAL AL ORASULUI v ASCAU 

HOTARAREA nr. 97 
din 06.12.2013 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

- l:tl-

Avand in vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 

ad inistratia publica locala, referitoare la aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterioara, 

In temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica 

locala, 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba continutul procesului verbal de la ~edinta anterioara din data de 

29. 1.2013, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

I Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

~ 
I 

Re~.P .R. 
Ex

1
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

' CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 98 
din 06.12.2013 

_J-1l-

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al Ora$ului Va$cau 
pe anul 2013 cu suma de 241 ,99 mii lei 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 5016 /04.12.2013 1ntocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite 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. 5017 din 04.12.2013 ; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul2013, 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile $i completarile ulterioare , 
prin Decizia nr. 50 I 03 .12.2013 a AJFP Bihar privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 in baza prevederilor art. 3 7 
din O.U.G. nr. 99/ 2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 a unitatii 
administrativ teritoriale ora~ul Va~cau , se aloca suma de 241,99 mii lei. 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001- Legea 
administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului Va~cau pe anul 2013 cu suma de 241,99 mii lei, conform anexei care face parte din 

prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la 1ndeplinire a prezentei hotarari se 1ncredinteaza Compartimentului Buget 

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica la: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihar 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihar 

Compartimentului buget - contabilitate 

La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

~ 
Red.PR,ex.4 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop dica 



J DETUL BIHOR ~I MANIA 

c NSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI VA$CAU 

I 

HOT ARAREA nr.99 
din 23.12.2013 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

Avand In vedere prevederile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, legea 
adf.inistratiei publice locale, republicata, referitoare la alegerea unui pre~edinte de 
~eointa ~i votul majoritatii consilierilor. 

I In baza art. nr. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice 
lotale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, In unanimitate de voturi 

HOTARA$TE: 

r 

Art. unic. Domnul consilier Draghiciu Gheorghe Mugurel se alege in calitate de 
pr ~edinte de ~edinta al Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Se comunica cu: 
- lnstitutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar 

PRE$EDINTE DE $EDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

Rl d. P.R 
Er. 3 
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SECRETAR 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 100 
din 23.12.2013 

privind aprobarea ordinii de zi 

Avand in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001 , republicata, privind administratia publica 
localii, referitoare Ia ordinea de zi, 

in baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica local a, 
Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi; 

Art. 1. Se aproba in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru 

~edinta ordinarii din data de 23.12.2013 . 

1. Alegerea pre~edintelui de ~edinta. 

2. Proiect de hotan1re privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul 2013 cu suma de 20,18 mii lei . 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul2013 cu suma de 43 mii lei. 

4. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului V a~cau pe anul 2013 cu sum a de 69,15 mii lei 

5. Proiect de hotanire privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul2013 cu suma de 67,9 mii lei 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei ~colare a unitatilor de invatamant din ora~ul 
V a~cau, in anul ~colar 2014 - 2015 

7. Proiect de hotanlre privind aprobarea taxelor ~i impozitelor locale pentru ora~ul Va~cau ~i localitatile 
apartinatoare pe anul2014. 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea unui Regulament de premiere a elevilor din invatamantul 
preuniversitar al Scolii Gimnaziale , Nicolae Bogdan" Va~cau care vor obtine premii ~i mentiuni 
la Olimpiade Intemationale , Olimpiade Nationale , Olimpiade Faza Judeteana , Olimpiada 

Nationala a sportului Scolar ~i Campionate Nationale Scolare Sportive , precum ~i profesorilor care i
au pregatit pentru obtinerea acestor performante 

Art. 2. Se comunica cu: 
- Institutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar. 

Red. P.R,Ex. 3 

PRE$EDINTE DE $EDINT A 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

~ 

CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMf'\NIA 
JUD~TUL BIHOR _ 

-._CON ILIUL LOCAL AL ORA$ULUI VA$CAU 

HOTARAREA nr. 101 
din 23.12.2013 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

Avand in vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 

adrni istratia publica locala, referitoare la aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterioara, 

in terneiul art. 45, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind adrninistratia publica 

local-

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanirnitate de voturi , 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba continutul procesului verbal de la ~edinta anterioara din data dt: 

06.12 2013 , a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se cornunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

P $EDINTE DE $EDINTA 
raghiciu Gheorghe Mugurel 

Red .. R. 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr.102 
din 23.12.2013 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului Va~cau 

pe anul 2013 cu suma de 20,18 mii lei 

A vand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 5135 116.12.2013intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite al Primariei 

ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotan'iri; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului V a~cau - in g. ec. Florin 

Porge , inregistrata la nr. 5136 din 16.12.2013 ; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5 I 2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013 , 

Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare , 

prin adresa nr. 34379 I 18.11.2013 a A.J.F.P. Bihor pentru finantarea cheltui~lilor cu drepturile 

salariale ale asistentilor persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare ale persoanelor cu 

handicap grav se suplimenteaza cu suma de 20,18 mii lei. 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art. 45 , alin. 2, lit. a din Legea 21512001- Legea 

administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi 

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului Va~cau pe anul 2013 cu suma de 20,18 mii lei, conform anexei care face parte din 

prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Buget 

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica la: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 
Compartimentului buget - contabilitate 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

~ 
Red.PR,ex.4 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr.103 
din 23.12.2013 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului Va~cau 

pe anul2013 cu suma de 43 mii lei 

A vand in vedere : 

-Raportul de specialitate nr. 5129 116.12.2013 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite al Primariei 

ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotanlri; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului V a~cau - ing. ec. Florin 

Porge , inregistrata la nr. 5130 din 16.12.2013; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5 I 2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, 

Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare , 

prin adresa nr. 34543 I 29.11.2013 a A.J.F.P. Bihar pentru finantarea cheltuielilor de personal 

din unitatile de invatamant se suplimenteaza cu suma de 43 mii lei. 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 21512001- Legea 

administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi 

HOTARASTE 

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului Va~cau pe anul 2013 cu suma de 43 mii lei, conform anexei care face parte din prezenta 

r hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se. incredinteaza Compartimentul Buget 

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica la: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihar 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihar 
Compartimentului buget - contabilitate 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

~ 
Red. RP, Ex. 4 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr.104 
din 23.12.2013 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 

Va~cau pe anul2013 cu suma de 69,15 mii lei 

A vand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 5196 118.12.2013 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite al Primariei 

ora~u1ui V a~cau prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari; 

,_ / I I -

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau- ing. ec. Florin 

Porge , inregistrata la nr. 5197 din 18.12.2013 ; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ; 

/ In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 Legea bugetului de stat pe anul2013 , Legea 

nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, OUG nr. 

17/2013, pentru plata restantelor la 29.11.2013 se aloca suma de 69, 15 mii lei. 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001- Legea 

administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului V a~cau, cu unanimitate de voturi 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului V a~cau pe anul 2013 cu suma de 69,15 mii lei, conform anexei care face parte din 

prezenta hotarare. 

r Art. 2. Cu ducerea la 1ndeplinire a· prezentei hotarari se 1ncredinteaza Compartimentul Buget 

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica la: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 
Compartimentului buget - contabilitate 
La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

:1)- r 

Red. RP, Ex. 4 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr.lOS 
din 23.12.2013 

-!'f3 -

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 

V a~cau pe anul 2013 cu suma de 67,9 mii lei 

Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 5194118.12.2013 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite al Primilriei 

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. 5195 din 18.12.2013 ; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5 I 2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, 

Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completilrile ulterioare , 

prin Decizia nr. 68 I 16.12.2013 a A.J.F.P. Bihor pentru salariilor ~i indemnizatiilor persoanelor 

cu handicap se aloca suma de 67,9 mii lei. 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 21512001- Legea 

administratiei publice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului V a~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului V a~cau pe anul 2013 cu suma de 67,9 mii lei, conform anexei care face parte din prezenta 

r- hotilrare. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Buget 

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotilrare se comunica la: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 
Compartimentului buget - contabilitate 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Draghiciul eorghe Mugurel 

Red. RP , Ex. 4 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr.106 
din 23.12.2013 

Privind aprobarea retelei ~colare a unWitilor de invatamant din ora~ul 
Va~cau, in anul ~colar 2014- 2015 

Avand in vedere-: 
- Raportul de specialitate nr.5139 din data de 16.,2.2013 intocmit de domnul 

Tudor Adrian -avand functia de viceprimar in cadrul Primariei ora~ului V a~cau ,prin care 
se arata necesitatea adoptiirii unei hotarari; 

- f'i'S -

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau - ing. ec. 
Florin Porge , inregistrata la nr. 5140 din 16.12.2013 ; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Va~cau; 

In conformitate cu prevederile art. 19 ,alin. 4 ~i art. 61 ,alin. 2 din Legea 
Educatiei Nationale nr. 1 I 2011 ~i metodologia pentru fundamentarea cifrei de ~colarizare ~i 
emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatiimant 
preuniversitar pentru anul ~colar 2014-2015 aprobata prin O.M.E.N nr. 54541 12.11.2013 ,art. 
24, alin.l. 

Vazand adresa Inspectoratului Scolar Judetean Bihor nr. 1275 din 21.11.2013 
inregistrata la Primaria ora~ului Va~cau la numiirul 4846 din 25.11.2013 ~i adresa Scolii 
Gimnaziale " Nicolae Bogdan " Va~cau nr. 666 I 03.12.2013 inregistrata la Primaria ora~ului 

Va~cau la nr. 5014 104.12.2013. 
In temeiul art. 36 ,alin.6 ,lit. a, pc.l si art.45 ,alin. 1 , din Legea nr. 215 I 2001 a 

administratiei publice locale ,republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 
Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE 

Art. 1. Se aproba reteaua ~colara a unitatilor de invatiimant din ora~ul 

Va~cau , in anul ~colar 2014 -2015 conform anexei care face parte din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Inspectoratului Scolar Judetean Bihor 

Scoala Gimnaziala ,Nicolae Bogdan" Va~cau 

La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

Red. RP 
Ex. 13 
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CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Po odica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 107 
din 23.12.2013 

-1?1 ... 

privind aprobarea taxelor ~i impozitelor locale pentru ora~ul Va~cau ~i localitatile apartinatoare pe 
anul2014 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 5137 din 16. 12. 2013, intocmit de domnul consilier Mo~ loan, din 
cadrul Compartimentului Taxe ~i Impozite locale al Primiiriei ora~ului Va~cau, prin care se arata 
necesitatea adoptiirii unei hotarari; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau - ing. ec. Florin 
Porge , J:nregistrata la nr. 5138 din 16.12.2013 ; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
In conformitate cu art. 287 cap. XII din Legea nr. 571 /2003 privind Codul Fiscal cu 

modificiirile ~i completiirile ulterioare , H.G. nr. 1309/2012, privind nivelul pentru valorile impozabile, 
impozitele ~i taxele locale ~i alte taxe asimilate acestora, prec':lm ~i amenzile aplicabile mcepand cu anul 
:013, ale Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 59 /2010 pentru modificarea Legii 57112003 

: privind Codul fiscal - Titlul IX privind impozitele ~i taxele locale, art. 288 , a H. G. nr. 1347 din 
23.12.2010 privind aprobarea nivelurilor impozitelor pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 
alin. 4 ~i 5 din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal , ale Ordonantei Guvemului nr. 30 /2011 cu 
modificarile ~i completarile ulterioare ,privind 1 modificarea ~i completarea Legii nr. 571 /2003 privind 
Codul fiscal , a Legii 273/2006 privind finantele publice cu modificiirile ~i completarile ulterioare ~i a 
Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 

In temeiul art.27 ,art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c ~i art. 45 , alin. 2, lit. c din Legea 
215/2001 , legea administratiei pub lice locale, republicata. 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu urianimitate de voturi , 

HOTARA~TE 

Art. 1. Se aproba nivelul taxelor ~i impozitelor locale pentru ora~ul Va~cau ~1 localitatilor 

apartinatoare pe anul 2014, conform anexei care face parte din prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la J:ndeplinire a prezentei hotiirari se J:ncredinteaza compartimentul buget 

contabilitate, taxe ~i impozite sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite. 

Art. 3. Prezenta hotan1re se comunica: 

Institutiei Prefectului judetului Bihor 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 
Primarului ora~ului Va~cau 
Compartimentului buget contabilitate (taxe ~i impozite) 
Prin afi~are 
La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

~ 

Red. RP , Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop~dica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTA.RAREA nr.108 
din 23.12.2013 

privind aprobarea unui Regulament de premiere a elevilor din !nvatamantul preuniversitar al 
Scolii Gimnaziale , Nicolae Bogdan , Va~cau care vor obtine premii ~i mentiuni la 
Olimpiade Intemationale , Olimpiade Nationale , Olimpiade Faza Judeteana , Olimpiada 

Nationala a sportului Scolar ~i Campionate Nationale Scolare Sportive ,precum ~i profesorilor care 
i-au pregatit pentru obtinerea acestor performante 

A vand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 5208 /18.12.2013 !ntocmit de doamna Pop Rodica avand 
functia de secretar !n cadrul 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. 5209 din 18.12.2013 ; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare ~i anexei nr. 2 , pet. 8 din H.G. nr. 369/1994 privind 
organizarea ~i desfii~urarea manifestarilor ~tiintifice studente~ti , a concursurilor pe obiecte de 
!nvatamant , pe meserii , cultural artistice , tehnico ~tiintifice ~i a campionatelor ~i concursurilor 
sportive ~colare nationale ~i intemationale , cu modifidirile ~i completarile ulterioare ; 

In temeiul art. 1 O,art. 36 , alin. 1 , alin. 4, lit. a , alin. 6 ,lit. a , pet 1 , art. 45 ,alin. 1 ~i art. 
115 , alin. 1 , lit. b din Legea 215/2001- Legea administratiei pub lice locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului V a~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba Regulamentul de premiere a elevilor din !nvatamantul preuniversitar 

al Scolii Gimnaziale , Nicolae Bogdan , Va~cau care vor obtine premii ~i mentiuni la 

Olimpiade Intemationale , Olimpiade Nationale , Olimpiade Faza Judeteana , Olimpiada 

Nationala a sportului Scolar ~i Campionate Nationale Scolare Sportive ,precum ~i profesorilor care 

- i-au pregatit pentru obtinerea acestor performante, conform anexei care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la 'indeplinire a prezentei hotarari se 'incredinteaza Compartimentul Buget 

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica Ia: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 
Compartimentului buget - contabilitate 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

j}-

Red. RP , Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Po~odica 


