
ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr.llO 
din 30.12.2014 

privind alocarea sumei de 21.672,59 lei pentru proiectul ,Crearea ~i Dotarea 
Centrului National de Informare ~i Promovare Turistica -Va~cau", din bugetul pe 

anul2014 

A vand J:n vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 5029 din 28.12.2014, J:ntocmit de doamna Roman Daliana 

avand functia de ~ef Serviciu J:n cadrul Serviciului buget -Contabilitate, Taxe ~i Impozite 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 , J:nregistrata la nr. 5028 din 28.12.2014; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 - Legea Finantelor Publice locale , cu 
modificarile ~i completarile ulterioare ~i a Legii nr. 356/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 
2014; 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art .45 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 alocarea sumei de 21.672,59 lei , din bugetul local pe anul 2014 

pentru proiectul , Crearea ~i Dotarea Centrului National de Informare ~i Promovare Turistica -

Va~cau 

Art.2. Cu data intrarii J:n vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte dispozitii 

contrare. 

Art. 3. Cu ducerea la J:ndeplinire a prezentei hotarari se J:ncredinteaza Serviciului Buget -

Contabilitate sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Directiei Finantelor Publice Bihor 
Serviciului Buget - Contabilitate; 
Prin afi~are; 
L dosar. 

PRESEDINTE E SEDINTA 
Tudor Adrian icolae 

Red.P.R. 
Ex.5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr.109 
din 30.12.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 
Va~cau pe anul 2014 cu suma de 44 mii lei 

Avand In vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 5027 /28.12.2014Intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu In cadrul Serviciului Buget --contabilitate, taxe ~i impozite al Primariei 

ora~ului 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 

Porge , inregistrata Ia nr. 5028 din 28.12.2014 ; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

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

Decizianr. 93/12.12.2014 a A.J.F.P.Bihor ; 

In temeiul art. 36, alin.2,lit. ,b" coroborat cu alin. 4, lit. , a" , art. 45, alin. 2, lit. a ~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 , 

HOTARA~TE: 

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

ora~ului V a~cau pe anul 2014 cu suma de 44 mii lei, conform anexei care face parte din prezenta 

hotanlre. 

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

Buget- Contabilitate,Taxe si impozite 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 

Serviciului Buget - contabilitate, taxe si impozite locale 

Prin afi~are 

La dosar 

PRE~EDINT DE ~EDINTA 
Tudor Adri Nicolae 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Red. P.R. 
Ex. 5 

Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTA.RAREA nr. 108 
din 30.12.2014 

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 

I ocala, 

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

HOTARA~TE: 

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

15.12.2014, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRE~EDINTE E ~EDINTA 
Tudor Adrian icolae 

Red.P. R. 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

(r 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREAnr.107 
din 30.12.2014 

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 ora~ului V a~cau, cu unanimitate de voturi ; 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru ~edinta extraordinara 
~ din data de 30.12.2014. 

1 .Alegerea pre~edintelui de ~edinta. 

2 .Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului Va~cau pe anul 2014 cu suma de 44 mii lei . 

3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 21.672,59 lei pentru proiectul 

,Crearea ~i Dotarea Centrului National de Informare ~i Promovare Turistica -Va~cau" 

din bugetullocal pe anul2014. 

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

~ - Ladosar. 

Red. P.R,Ex. 3 

PRES ED IN 
Tudor Adn 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop~odica 



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

HOTARAREA nr.106 
din 30.12.2014 

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 
~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 unanimitate de voturi 

HOTARA$TE: 

Art. unic. Domnul consilier Tudor Adrian Nicolae 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 $EDINTA 
Tudor Adria Nicolae 

Red. P.R 
Ex. 3 

l 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr.105 
din 15.12.2014 

privind aprobarea actului aditional Ia Contractu! privind asigurarea pazei 
obiectivelor , valorilor ~i protectiei peroanelor ( protectie obiective ) 

incheiat intre S.C. Serviciul Public ora~ Va~cau S.R.L ~i Primaria ora~ului Va~cau 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 4849/11.12.2014 intocmit de domnul Sabau Alexandru 

Florin administrator in cadrul S.C. Serviciul Public ora~ Va~cau SRL 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 , inregistrata la nr. 4850 din 11.12.2014 ; 

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

- Hotararea Consiliului Local al ora$ului Va~cau nr. 59 din data de 16.07.2010 
privind infiintarea unei socieUiti comerciale cu raspundere limitata in subordinea Consiliului 
Local , conform Legii nr. 31 I 1990 republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare 
,avand ca obiect de activitate paza obiectivelor, valorilor $i protectiei persoanelor (protectie 
obiective) ~i Hotararea Consiliului Local al ora~ului Va~cau nr. 16 din 14.02.2011 
privind aprobarea Contractului privind asigurarea pazei obiectivelor , valorilor ~i protectiei 
peroanelor ( protectie obiective) incheiat intre S.C. Serviciul Public ora~ Va~cau S.R.L ~i 
Primaria ora~ului Va~cau . 

Legea nr. 356/2013 - legea bugetului de stat pe anul 2014, Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale cu modificarile $i completarile ulterioare ~i HG nr. 
1091/2014 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; 

In temeiul art. 36,alin. 1 , alin.2 ,lit.a ,d, alin. 6, lit. a,pc. 7 ~i art. 45,alin. 3 ,art. 49 
alin. 1 ,art.115 alin. 3 ~i art. 123 ,alin. 1 , din Legea 215/2001 Legea administratiei pub lice 
locale, republicata; 

Consiliul Local al ora~ului Va$cau, cu 9 voturi pentru ,2 consilieri se afHi sub 
incidenta art 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica ]ocala, republicata. 

HOTARA~TE 

Art. 1. Se aproba actul aditional la contractu} privind asigurarea pazei 
obiectivelor ,valorilor ~i protectiei persoanelor ( protectie obiective ) ,conform anexei nr. 1 -
act aditional ce va face parte integranta din hotarare . 

Art. 2. :~:u ducerea la indcplinire 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 Bihor 
S.C. Serviciul Public ora~ Va$cau 
Compartimentului buget contabilitate 
Primarului ora~ului Va~cau 
La dosar 

PRE~EDINTE 1 DE ~EDINTA 
Tudor Adrian Nicolae 

/ .> 
)~..t~ 
. ->\ 

Red. P.R. 
Ex.S 

c 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

PoRodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 104 
din 15.12.2014 

privind aprobarea retelei ~colare a unitatilor de invatamant din ora~ul 

Va~cau, in anul ~colar 2015- 2016 

Avand In vedere: 
- Raportul de specialitate nr.4836 din data de 11.12.2014 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~ului Va~cau - ing. ec. 
Florin Porge , inregistrata la nr. 4837 din 11.12.2014; 

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 
stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul ~colar 2015-2016 
aprobata prin Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 48941 10.11.2014. 

Vazand adresa lnspectoratului Scolar Judetean Bihor nr. 1294 din 24.11.2014 
inregistrata la Primaria ora~ului Va~cau la numarul 4 701 din 02.12.2014 ; 

In temeiul art. 36 ,alin.6 ,lit. a, pc.1 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 invatamant din ora~ul 

Va~cau , In anul ~colar 2015-2016 conform anexei care face parte din prezenta hotanlre. 

Red. P.R. 
Ex. 5 

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Inspectoratului Scolar Judetean Bihor 

Scoala Gimnaziala ,Nicolae Bogdan" V a~cau 

La dosar 

SEDINTA 
icolae 

' 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr.103 
din 15.12.2014 

privind aprobarea taxelor ~i impozitelor locale pentru ora~ul Va~cau ~i localitatile apartinatoare pe 
anul2015 

A vand in vedere: 

Raportul de specialitate nr. 4838 din 11. 12. 2014, intocmit de domnul consilier Mo~ loan, 
din cadrul Compartimentului Taxe ~i Impozite locale 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. 4839 din 11.12.2014; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local V a~cau; 
In conformitate cu art. 287 cap. XII din Legea nr. 571 /2003 privind Codul Fiscal cu 

modificarile ~i completarile ulterioare , H.G. nr. 1309/2012, privind nivelul pentru valorile impozabile, 
impozitele ~i taxele locale ~i alte taxe asimilate acestora, precum ~i amenzile aplicabile incepand cu anul 
2013, 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 modificarea ~i completarea Legii nr. 571 /2003 privind 
Codul fiscal , a Legii 273/2006 privind finantele publice cu modificarile ~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 Lege a 
215/2001, lege a administratiei publice locale, republicata. 

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

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba nivelul taxelor ~i impozitelor locale pentru ora~ul Va~cau ~1 localitatilor 

apaqinatoare pe anul 2015, conform anexei care face parte din prezenta hotarare. 

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

contabilitate, taxe ~i impozite sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite. 

Art. 3. Prezenta hotarare 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 
Tudor drian Nicolae 

Red.P.R. 
Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr.102 
din 15.12.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 
Va~cau pe anul 2014 cu suma de 120 mii lei 

A vand in vedere : 

-Raportul de specialitate nr. 4847/11.12.2014 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul Serviciului Buget -contabilitate, taxe ~i impozite al Primariei 

ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotanlri; 

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

Porge , inregistrata la nr. 4848 din 11.12.2014; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

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

In temeiul art. 36, alin.2,lit. ,b" coroborat cu alin. 4, lit. ,a" , art. 45, alin. 2, lit. a ~i art. 115 

alin. 1, lit. ,b" din Legea 215/2001- Legea administratiei pub lice 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 V a~cau pe anul 2014 prin alocarea sumei de 120 mii lei, conform anexei care face parte 

din prezenta hotarare. 

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

Buget- Contabilitate,Taxe si impozite 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 
Serviciului Buget- contabilitate, taxe si impozite locale 
Prin afi~are 
La dosar 

PRE~EDINTE D 
Tudor Adrian 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Red. P.R. 
Ex. 5 

dica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 101 
din 15.12.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 

Va~ciiu pe anul2014 cu suma de 53,2 mii lei 

A vand in vedere : 

-Raportul de specialitate nr. 4845/11.12.2014 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul Serviciului Buget -contabilitate, taxe ~i impozite al Primiiriei 

ora~ului Va~ciiu prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotiirari; 

- Expunerea de motive prezentatii de dornnul primar al ora~ului Va~ciiu - ing. ec. Florin 

Porge , inregistratii la nr. 4846 din 11.12.2014; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

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

O.U.G. nr. 74/2014 ~i adresa nr. 33930 din 11.12.2014 a AJFP Bihor ; 

In temeiul art. 36, alin.2,lit. ,b" coroborat cu alin. 4, lit. ,a" , art. 45, alin. 2, lit. a ~i art. 115 

alin. 1, lit. ,b" 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 rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului Va~ciiu pe anul 2014 cu suma de 53,2 mii lei, conform anexei care face parte din prezenta 

hotiirare. 

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

Buget- Contabilitate,Taxe si impozite sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Red.P.R. 
Ex. 5 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica la: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 
Serviciului Buget- contabilitate, taxe si impozite locale 
Prin afi~are 
Lad ar 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR Po, odica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTA.RAREA nr.100 
din 15.12.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 
Va~cau pe anul2014 cu suma de 33 mii lei 

A vand in vedere: 

- Raportul de specia1itate nr. 4843 /11.12.2014intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul Serviciului Buget -contabilitate, 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. 4844 din 11.12.2014; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

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

In temeiul art. 36, alin.2,lit. ,b" coroborat cu alin. 4, lit. ,a" , art. 45, alin. 2, lit. a ~i art. 115 

alin. 1, lit. ,b" din Legea 215/2001- Legea administratiei pub lice locale, republicata; 

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

HOTARA~TE: 

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

ora~ului Va~cau pe anul 2014 cu suma de 33 mii lei, conform anexei care face parte din prezenta 

hotarare. 

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

Buget- Contabilitate,Taxe si impozite sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Red. P.R. 
Ex. 5 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica la: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 

Serviciului Buget - contabilitate, taxe si impozite locale 

Prin afi~are 

a dosar 

DE ~EDINTA 
ian Nicolae 

l 1 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 

Pop f dica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 99 
din 15.12.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 

Va~cau pe anul2014 cu suma de 157 mii lei 

A vand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 4841 /11.12.2014 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul Serviciului Buget --contabilitate, 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. 4842 din 11.12.2014; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

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

Decizia AJFP nr. 86/09.12.2014 ; 

In temeiul art. 36, alin.2,lit. ,b" coroborat cu alin. 4, lit. ,a" , art. 45, alin. 2, lit. a ~i art. 115 

alin. 1, lit. ,b" 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 rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului Va~cau pe anul 2014 cu suma de 157 mii lei, conform anexei care face parte din prezenta 

hotarare. 

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

Buget- Contabilitate,Taxe si impozite 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 

Serviciului Buget- contabilitate, taxe si impozite locale 

Prin afi~are 

La dosar 

PRESEDINTE E SEDINTA 
Tudor Adri Nicolae 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop odica 

Red. R.P Ex. 5 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA or. 98 
din 15.12.2014 

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 

I ocala, 

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 

28.11.2014, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Tudor Adri Nicolae 

Red.P.R. 
Ex.3 

.>-l 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 97 
din 15.12.2014 

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 ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi ; 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru ~edinta ordinarii din 
data de 15.12.2014. 

1 .Alegerea pre~edintelui de ~edinta. 

2. Proiect de hotanlre privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul2014 cu suma de 157 mii lei. 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul 2014 cu suma de 33 mii lei . 

4. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local 
al ora~ului Va~cau pe anul2014 cu suma de 53,2 mii lei. 

5. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local 
al ora~ului Va~cau pe anul 2014 cu suma de 120 mii lei. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor ~i impozitelor locale pentru ora~ul Va~cau ~i 
localitatile apaqinatoare pe anul 2015 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea rete lei ~colare a unitatilor de 1nvatamant din ora~ul 
Va~cau, in anul ~colar 2015-2016. 

8. Proiect de hotarare privind aprobare act aditional la contractu! privind asigurarea pazei 
obiectivelor ,valorilor ~i protectiei persoanelor (protectie obiective ) 1ncheiat 1ntre SC Sreviciul 
Public Ora~ Va~cau SRL ~i Primaria ora~ului V a~cau. 

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

Red. P.R,Ex. 3 

PRE~EDINT DE ~EDINTA 
Tudor Ad an Nicolae 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOT ARAREA nr.96 
din 15.12.2014 

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. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice 
locale, republicata; 

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

HOTARASTE: 

Art. unic. Domnul consilier Tudor Adrian Nicolae 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 E SEDINTA 
Tudor Adr· n Nicolae 

Red. P.R 
Ex. 3 

11· 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop ~ica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 95 
din 28.11.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 
V a~cau pe anul 2014 cu suma de 11 ,83 mii lei 

A vand 1n vedere : 

-Raportul de specialitate nr. 4638 /28.11.20141ntocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu 1n cadrul Serviciului Buget -contabilitate, 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 , 1nregistrata la nr. 4639 din 28.11.2014 ; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

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

Decizia AJFP nr. 82/26.11 .2014 

In temeiul art. 36, alin.2,lit. ,b" coroborat cu alin. 4, lit. , a" , art. 45, alin. 2, lit. a ~i art. 115 

alin. 1, lit. , b" 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 rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului Va~cau pe anul 2014 cu suma de 11 ,83 mii lei, conform anexei care face parte din 

prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea Ia 1ndeplinire a prezentei hotarari se 1ncredinteaza Compartimentului 

Buget- Contabilitate,Taxe si impozite 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 
Serviciului Buget - contabilitate, taxe si impozite locale 
Prin afi~are 
La dosar 

PRESEDINTE DE SED 
Teaha Mihaiu 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop odica 

Red. R.P Ex. 5 
I 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOT ARAREA nr. 94 
din 28.11.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 
V a~cau pe anul 2014 cu suma de 24 mii lei 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 4565 /24.11.2014intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul Serviciului Buget -contabilitate, taxe ~i impozite al Primiiriei 

ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotiirari; 

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

Porge , inregistrata la nr. 4566 din 24.11.2014 ; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

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

Hotiirarea Consiliului Judetean Bihor nr. 222 din 23.10.2014 privind repartizarea cotei de 20% din 

sumele deflacate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale ; 

In temeiul art. 36, alin.2,lit. ,b" coroborat cu alin. 4, lit. , a" , art. 45, alin. 2, lit. a ~i art. 115 

alin. 1, lit. , b" 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 rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului V a~cau pe anul 2014 cu suma de 24 mii lei, conform anexei care face parte din prezenta 

hotiirare. 

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

Buget- Contabilitate,Taxe si impozite sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotiirare se comunica la: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 
Serviciului Buget - contabilitate, taxe si impozite locale 
Prin afi~are 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR Teaha ihaiu 
Pop Rodica 

Red. R.P Ex. 5 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOT ARAREA nr. 93 
din 28.11.2014 

privind alocarea sumei de 8.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate pentru 
pregatirea Pomului de Craciun in anul2014 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr.4537 din data de 21.11.2014 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 V a~cau - in g. ec. 
Florin Porge , inregistratalanr. 4538 din 21.11.2014 ; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013 - Legea bugetului de stat pe 
anul 2014 ,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 V a~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 8.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor 
ocazionate pentru pregatirea Pomului de Craciun in anul 2014 , in institutiile de 
invatamant din ora~ul Va~cau ~i localitatile apaqinatoare, pentru ~colari ~i pre~colari; 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciului 
Buget - Contabilitate; 

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

La dosar. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Teaha Mihaiu 

Red. R.P Ex. 5 
v 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop ~dica 



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

HOTARAREA nr. 92 
din 28.11.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 
Va~cau pe anul2014 cu suma de 37,41 mii lei 

A vand in vedere : 

-Raportul de specialitate nr. 4541 /21.11.2014 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul Serviciului Buget -contabilitate, 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. 4542 din 21.11.2014; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

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

Decizia AJFP nr. 63/24.10.2014 

In temeiul art. 36, alin.2,lit. ,b" coroborat cu alin. 4, lit. ,a" , art. 45, alin. 2, lit. a ~i art. 115 

alin. 1, lit. ,b" din Legea 215/2001- Legea administratiei pub lice 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 2014 cu suma de 37,41 mii lei, conform anexei care face parte din 

prezenta hotarare. 

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

Buget- Contabilitate,Taxe si impozite 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 
Serviciului Buget - contabilitate, taxe si impozite locale 
Prin afi~are 
La dosar 

PRE$EDINTE DE $EDINTA 
Teaha Mihaiu 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

Red. R.P Ex. 5 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 91 
din 28.11.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 

Va~cau pe anul 2014 cu suma de 8 mii lei 

Avand 1n vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 4539 /21.11.20141ntocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu 1n cadrul Serviciului Buget -contabilitate, 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 , 1nregistrata la nr. 4540 din 21.11.2014 ; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

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

Decizia AJFP nr. 62/21.10.2014 

In temeiul art. 36, alin.2,lit. ,b" coroborat cu alin. 4, lit. ,a" , art. 45, alin. 2, lit. a ~i art. 115 

alin. 1, lit. ,b" 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 rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului V a~cau pe anul 2014 cu suma de 8 mii lei, conform anexei care face parte din prezenta 

hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la 1ndeplinire a prezentei hotarari se 1ncredinteaza Compartimentului 

Buget - Contabilitate, Taxe si impozite 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 

Serviciului Buget - contabilitate, taxe si impozite locale 

Prin afi~are 

La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Teaha ihaiu 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

... ; 

~ Red. R.P Ex. 5 
/ 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 90 
din 28.11.2014 

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 , 

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

31.10.2014, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Teaha Mihaiu 

Red.P.R. 
Ex. 3 

v 
f 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BffiOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTA.RAREA nr. 89 
din 28.11.2014 

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 ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi ; 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru ~edinta ordinara din 
data de 28.11.2014. 

1 .Alegerea pre~edintelui de ~edinta. 

2. Proiect de hotan1re privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului V a~cau pe anul 2014 cu suma de 8 mii lei . 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul2014 cu suma de 37,41 mii lei. 

4. Proiect de hotarare privind alocarea sumei 8.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate 
pentru pregatirea Pomului de Craciun in anul2014. 

5. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul 2014 cu suma de 24 mii lei . 

6. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului V a~cau pe anul 2014 cu suma de 11 ,83 mii lei . 

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

PRE$EDINTE DE SEDINTA 
Teaha 

Red. P.R,Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI VA~CAU 

HOTARAREA nr.88 
din 28.11.2014 

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 
~edinta ~i votu1 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 unanimitate de voturi 

HOTARA~TE: 

Art. unic. Domnul consilier Teaha Mihaiu 
~edinta al Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

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

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Teaha Mihaiu 

Red. P.R 
Ex. 3 

.., . -.. v r fl. 
~-.. J,. 'I 

se alege in calitate de pre~edinte de 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 87 
din 31.10.2014 

privind aprobarea compensarii sumei de 2895,65 lei cu impozitele ~i taxele aferente 

listei de riima~ita pentru S.C. URC S.A . 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr.4118 din data de 31.10.2014, intocmit de domnul 

Mo~ loan , consilier in cadrul Compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite in 
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 , inregistratalanr. 4119 din 31.10.2014; 

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

In conformitate cu prevederile art. 24 , art. 116 din Ordonanta Guvemului 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 pub lice locale, republicata. 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu 10 voturi pentru ~i 1 vot impotriva , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba compensarea sumei de 2895,65 lei cu impozitele ~~ taxele 

aferente listei de rama~ita pentru S.C. URC S.A 

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Teaha Mihaiu 

Red. R.P Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop odica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 86 
din 31.10.2014 

privind aprobarea compensarii sumei de 3868,80 lei cu impozitele ~i taxele aferente 

listei de rama~ita pentru S.C. Romitalia Marmogranit S.A . 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr.4116 din data de 31.10.2014, intocmit de domnul 

Mo~ loan , consilier in cadrul Compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite in 
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 , inregistrata la nr. 4117 din 31.10.2014 ; 

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

In conformitate cu prevederile art. 24, art. 116 din Ordonanta Guvemului 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 pub lice locale, republicata. 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu 10 voturi pentru ~i 1 vot impotriva, 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba compensarea sumei de 3868,80 lei cu impozitele ~i taxele 

aferente listei de rama~ita pentru S.C. Romitalia Marmogranit S.A . 

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

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

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Teaha ihaiu 

Red. R.P Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop ~dica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 85 
din 31.10.2014 

privind acordarea de scutire de la plata a 50% a dobanzilor aferente impozitului 
pe cladiri ~i teren datorate bugetului local al Consiliului Local Va~cau precum ~i 

e~alonarea pe o perioada de 1 an a debitelor restante ~i a restului de do banda aferenta 
impozitului pentru S.C. Romitalia Marmogranit S.A . 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr.4112 din data de 31.10.2014, intocmit de domnul 

Mo~ loan , consilier in cadrul Compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite in 
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 V a~cau - ing. ec. 
Florin Porge , inregistrata la nr. 4113 din 31.1 0.2014 ; 

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

In conformitate cu prevederile art. 24, art. 125 , alin. 2 din Ordonanta Guvemului 
nr. 92 I 2003 privind Codul de procedura fiscala , cu modificiirile ~i completiirile 
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~ului V a~cau, cu 1 0 voturi pentru ~i 1 vot impotriva , 

HOTARASTE : 

Art. 1. Se aproba acordarea de scutire de la plata a 50% a dobanzilor aferente 
impozitului pe cladiri ~i teren datorate bugetului local al Consiliului Local Va~cau 

precum ~i e~alonarea pe o perioada de 1 an a debitelor restante ~i a restului de do banda 
aferenta impozitului pentru S.C. Romitalia Marmogranit S.A . 

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

Art. 3. Prezenta hotiirare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Compartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului; 
S.C. Romitalia Marmogranit S.A 
Prin afi~are ; 
La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
Teaha Mihaiu 

Red. R.P Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 84 
din 31.10.2014 

privind acordarea de scutire de la plata a 50% a dobfulzilor aferente impozitului 
pe cladiri ~i teren datorate bugetului local al Consiliului Local V a~cau precum ~i 
e~alonarea pe o perioada de 1 an a debitelor restante ~i a restului de do banda aferenta 

impozitului pentru S.C. URC S.A . 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr.4114 din data de 31.10.2014, intocmit de dornnul 

Mo~ loan , consilier in cadrul Compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite in 
cadrul Primiiriei ora~ului Va~cau, prin care se arata necesitatea initierii unui proiect de 
hotanl.re; 

- Expunerea de motive prezentata de dornnul primar al ora~ului Va~cau - ing. ec. 
Florin Porge ,inregistratalanr.4115din 31.10.2014; 

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

In conformitate cu prevederile art. 24 , art. 125 , alin. 2 din Ordonanta Guvemului 
nr. 92 I 2003 privind Codul de procedura fiscala , cu modificiirile ~i completiirile 
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 pub lice locale, republicata. 

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu 10 voturi pentru ~i 1 vot impotriva , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba acordarea de scutire de la plata a 50% a dobfulzilor aferente 
impozitului pe cladiri ~i teren datorate bugetului local al Consiliului Local Va~cau 

precum ~i e~alonarea pe o perioada de 1 an a debitelor restante ~i a restului de do banda 
aferenta impozitului pentru S.C. URC S.A . 

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

Art. 3. Prezenta hotiirare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Compartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului 
S.C.URC S.A; 
Prin afi~are; 
La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Teaha Mihaiu 

Red. R.P Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



.. 

ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAilliA nr. 83 
din 31.10.2014 

privind alocarea sumei de 17 mii lei pentru achizitionarea unm toditor 
resturi vegetale 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate 4104 din 31.10.2014, intocmit de doamna Roman 

Daliana, ~ef Serviciu Contabilitate- impozite ~i taxe , prin care se arata necesitatea initierii 

unui proiect de hotanlre; 

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

Florin Porge , inregistrata la nr. 4105 din 31.10.2014; 

Viizand 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 comp~etarile ulterioare ; 

In temeiul prevederilor Legii nr.356/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2014; 

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 , 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 17 mii lei in vederea achizitionarii unui tocator 
resturi vegetale . 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul 
Contabilitate - impozite ~i taxe ; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Serviciului Contabilitate- impozite ~i taxe; 
Prin afi~are; 
La dosar. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Teaha Mihaiu 

Red. R.P Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 82 
din 31.10.2014 

Privind aprobarea infiintarii unei structuri de audit public intern in ora~ul Va~cau ce va functiona 
in sistem de cooperare 

A vand in vedere : 
-Raportul de specialitate nr. 4017/27.10.2014 intocmit de doamna Roman Daliana 

avand functia de ~ef serviciu in cadrul Compartimentului Financiar -Contabil, Taxe ~i Impozite 
in cadrul 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. 4018 din 27.10.2014; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
In conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, 

republicata ,cu modificarile ~i completarile ulterioare, coroborat cu pct.l.3 din H.G. nr. 1086/2013 
pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern , H.G. nr. 
1183/2012 pentru aprobarea Norme1or privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de 
audit public intern,Legea nr. 273/2006 privind Legea finantelor publice locale,cu modificarile ~i 
completarile ulterioare ~i Ordinul Ministerului Adrninistratiei ~i Internelor ~i al Ministrului 
Finantelor Pub1ice nr. 232/2477/2010 privind aprobarea modelului -cadru al Acordului de 
cooperare pentru organizarea ~i exercitarea unor activitati in scopul realizarii unor atributii stabilite 
prin lege autoritatilor administratiei publice locale. 

In temeiul art. 36, alin. 2, lit.a ,e ~i art. 45, alin.2, art.115 ,lit.b din Legea 215/2001- Legea 
adrninistratiei 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 unei structuri de audit public intern in ora~ul Va~cau ce va 
functiona in sistem de cooperare . 

Art. 2 Se aproba modelul cadru al Acordului de Cooperare , conform anexei nr. 1 care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. Structura de audit public intern va asigura realizarea activitatii de audit public intern 
la toate entitatile publice locale cuprinse in acordul de cooperare . 

Art. 4 Se imputernice~te domnul Porge Florin loan avand functia de primarul ora~ului 
V a~cau sa semneze Acordul de Cooperare. 

Art. 5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului 
Financiar -Contabil , sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 6 Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Compartimentului Financiar -Contabil, Taxe ~i Impozite 
Prin afisare. 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Teaha Mihaiu 

Red. R.P Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop 



ROMANIA 
WDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTA.RAREA nr. 81 
din 31.10.2014 

privind mentinerea aderarii ora~ului Va~cau Ia parteneriatul Public-Privat de 
Dezvoltare Subregionala CODRU-MOMA denumit ,Asociatia Grupul de Actiune 

Locala CODRU-MOMA", pentru noua programare 2014-2020 

A vand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 3981 din 24.10.2014intocmit 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 , inregistrata la nr. 3982 din 24.10.2014; 

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

In conformitate cu prevederile art.52lit.b ~i f~i art.56 din Regulamentul Consiliului 
Uniunii Europene nr. 1698/2005 privind sprijinul acordat prin FEADR pentru dezvoltarea 
rurala - dispozitiile art. 61 - 65;Punctul 5.3.3.2.3 al Anexei II a Regulamentului CE 
nr.l974/2006 - Masura : Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea ~i imbunatatirea 
mo~tenirii rurale;Programul National pentru Dezvoltare Rurala;art.14 din Legea nr.215/200 1 
a administratiei publice locale. 

A vand in vedere abordarea noilor oportunitati de dezvoltare ~i implementare a 
strategiilor locale de dezvoltare in vederea conservarii patrimoniului local ~i cultural, a 
dezvoltarii mediului economic ~i imbunatatirii abilitatilor organizatorice ale comunitatilor 
locale cu finantare prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). 

In temeiul art.36 alin.(1) ~i alin.(2) litera "e " coroborat cu alin.(7) litera "c "din Legea 
nr.215 I 2001 privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile ~i completarile 
ulterioare ; 

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

HOTARA~TE: 

Art.l. Se aproba mentinerea aderarii Ora~ului Va~cau la Parteneriatul Public-Privat 
de Dezvoltare Subregionala CODRU-MOMA denumit "Asociatia Grupul de Actiune Locala 
CODRU-MOMA", pentru noua programare 2014-2020. 

Art.2. Autoritatea publica locala nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o 
Strategie de Dezvoltare Locala cu finantare prin PNDR 2014-2020. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu: 
Institutia Prefectului judetului Bihor 
Primarului ora~ului Va~cau 
Asociatia Grupul de Actiune Locala CODRU-MOMA 
Prin afi~are 
La dosar. 

PRE~EDINTE DE ~EDINT 
Teaha Mihaiu 

Red. R.P Ex . 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Po~odica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA nr. 80 
din 31.10.2014 

privind aprobarea bugetului proiectului ,Crearea ~i dotarea Centrului National de Informare 
~i promovare turistidi Va~cau, 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 3979 din 24.10.2014 intocmit de doamna Roman Daliana 

avand functia de ~ef serviciu in cadrul Compartimentului Financiar -Contabil, Taxe ~i Impozite 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 , inregistrata Ia nr. 3980 din 23.10.2014; 

Vazand avizul favorabil a! 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 compleUirile ulterioare , prevederile H.G. nr. 28 I 2008 
privind aprobarea continutului cadru a! 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. 356/2013 Legea bugetului de stat pe anul 2014, oferta indicativa nr. 
7512012 avand ca obiect elaborarea unui proiect cu scopul de a crea un Centru National de Informare 
~i Promovare Turistica ~i dotarea acestuia in localitatea Va~cau. 

in temeiul art. 36, alin. 2, lit. d , alin.4 ,lit.a, alin. 6 ,pc. 11 , art .45 ,alin. 2 ,lit. e ~i art . 115 
alin. 1 ,lit b din Legea 215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata. 

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

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba bugetul proiectului , Crearea ~i dotarea Centrului National de Informare ~i 
promovare turistica Va~cau , cu o valoare totala a proiectului de 627.929,49 lei din care suma de 
618.629,49 lei cheltuieli eligibile ~i suma de 7.500,00 lei cheltuieli neeligibile. 

Art. 2. Se nume~te reprezentant legal pentru realizarea ~i implementarea proiectului 
domnul Porge Florin - primarul ora~ului Va~cau 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Primarului Ora~ului Va~cau 
Compartimentului Financiar -Contabil ,Taxe ~i impozite ; 
Prin afi~are ; 

La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Teaha Mihaiu 

Red. R.P Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 79 
din 31.10.2014 

privind alocarea sumei de 12.558,59lei pentru proiectul ,Crearea ~i Dotarea 
Centrului National de Informare ~i Promovare Turistidi -Va~cau", din bugetul pe 

anul2014 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 3977 din 24.10.2014, intocmit de doamna Roman Daliana 

avand functia de ~ef Serviciu in cadrul Compartimentului Financiar -Contabil, Taxe ~i Impozite 

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 , inregistratalanr. 3978 din 23.10.2014; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 - Legea Finantelor Publice locale , 
cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i a Legii nr. 356/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 
2014; 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art .45 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 alocarea sumei de 12.558,59 lei , din bugetul local pe anul 2014 

pentru proiectul , Crearea ~i Dotarea Centrului National de Informare ~i Promovare Turistica -

Va~cau 

Art.2. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte dispozitii 

contrare. 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciului Buget -

Contabilitate sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Agentiei Judetene a Finantelor Publice Bihor 
Serviciului Buget - Contabilitate; 
Prin afi~are; 
La dosar. 

PRESEDINTE DE SED IN , A 
Teaha Mihaiu 

Red.P.R,ex.S 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 78 
din 31.10.2014 

privind alocarea sumei de 100 mii lei pentru amenajarea drumurilor care fac legatura 
cu pa~unea din localitatile Cimp Moti ~i Cole~ti 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate 3965 din 23.10.2014, intocmit de doamna Roman 

Daliana , ~ef Serviciu Contabilitate - impozite ~i taxe , 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 , inregistratalanr. 3966 din 23.10.2014; 

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.356/2013 -Legea bugetului de stat pe anul2014; 

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 , 

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 100 mii lei pentru amenajarea drumurilor care 
fac legatura cu pa~unea din localitatile Cimp Moti ~i Cole~ti. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul 
Contabilitate - impozite ~i taxe ; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Serviciului Contabilitate- impozite ~i taxe; 
Prin afi~are; 
La dosar. 

PRE~EDINTE DE ~EDINT 
Teaha Mihaiu 

Red. R.P Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pf odica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOT A.RAREA nr. 77 
din 31.10.2014 

privind alocarea sumei de 14 mii lei in vederea platii amenajamentului silvic 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate 3967 din 23.10.2014, intocmit de doamna Roman 

Daliana , ~ef Serviciu Contabilitate - impozite ~i taxe , 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 , iruegistratalaru.3968din 23.10.2014; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Va~cau; 

In conformitate cu prevederile Legii m. 273 - Legea Finantelor pe anul 2006 cu 

modificarile ~i completarile ulterioare ; 

In temeiul prevederilor Legii m.356/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2014; 

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 , 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 14 mii lei in vederea platii amenajamentului 
silvic. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se !ncredinteaza Serviciul 
Contabilitate - impozite ~i taxe ; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Serviciului Contabilitate- impozite ~i taxe; 
Prin afi~are; 
La dosar. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Teaha Mihaiu 

Red. R.P Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop odica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTA.RAREA nr. 76 
din 31.10.2014 

privind alocarea sumei de 25 mii lei pentru plata proiectului tehnic ,Modernizare 
Drum Forestier Varzarii de Sus -Oproaia , 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate 4021 din 27.10.2014, intocmit de doamna Roman 

Daliana, ~ef Serviciu Contabilitate- impozite ~i taxe , prin care se arata necesitatea initierii 

unui proiect de hotanll-e; 

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

Florin Porge , inregistrata la nr. 4022 din 27.10.2014; 

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.356/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2014; 

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 , 

HOTARA~TE 

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 25 mii lei pentru plata proiectului tehnic 
, Modemizare Drum Forestier Varzarii de Sus- Oproaia ,. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotanll-i se incredinteaza Serviciul 
Contabilitate - impozite ~i taxe ; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Serviciului Contabilitate- impozite ~i taxe; 
Prin afi~are ; 
La dosar. 

PRE~EDINTE DE ~ED 
Teaha Mihaiu 

Red. R.P Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop Rodica 

1v 



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

HOT ARAREA nr. 75 
din 31.10.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 

Va~cau pe anul2014 cu suma de 229,80 mii lei 

A vand in vedere : 

-Raportul de specialitate nr. 3983 /24.10.2014 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul Serviciului Buget -contabilitate, 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. 3984 din 24.10.2014; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

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

In temeiul art. 36, alin.2,lit. ,b" coroborat cu alin. 4, lit. , a", art. 45, alin. 2, lit. a ~i art. 115 

alin. 1, lit. , b" 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 2014 cu suma de 229,80 mii lei, conform anexei care face parte din 

prezenta hotarare. 

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

Buget- Contabilitate,Taxe si impozite sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica la: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 

Serviciului Buget- contabilitate, taxe si impozite locale 

Prin afi~are 

La dosar 

PRE$EDINTE DE SED 
Teaha Mihaiu 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Red. R.P Ex. 5 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 74 
din 31.10.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 

Va~cau pe anul 2014 cu surna de 4 7 mii lei 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 4019 /27.10.2014intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul Serviciului Buget -contabilitate, taxe ~i impozite al Primiiriei 

ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotiirari; 

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

Porge , inregistrata la nr. 4020 din 27.10.2014 ; 

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

In conforrnitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare, 

adresa A.J.F.P. Bihor nr. 33258 din data de 15.10.2014 ; 

In temeiul art. 36, alin.2,lit.b coroborat cu alin. 4, lit. a , art. 45, alin. 2, lit. a ~i art.115 , 

alin.l ,lit. b din Legea 215/2001- Legea administratiei pub lice 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 2014 cu surna de 4 7 mii lei, conform anexei care face parte din prezenta 

hotiirare. 

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

Buget - Contabilitate,Taxe si impozite sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotiirare se comunica la: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Administratia Judeteana a Finantelor Pub lice Bihor 
Serviciului Buget- contabilitate, taxe si impozite locale 
Prin afisare 
La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 

T~ 1--
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 
Pop Rodica 

Red. R.P Ex. 5 ~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 73 
din 31.10.2014 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

Avand 1n 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, 

HOTARASTE: 

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

30.09.2014, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Red.P.R. 
Ex. 3 

Teaha Mihaiu 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 72 
din 31.10.2014 

privind aprobarea ordinii de zi 

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

In baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica !ocala, 
Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi ; 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru ~edinta ordinara d 
data de 31.10.2014. 

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 anul2014 cu suma de 47 mii lei. 
3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul2014 cu suma de 229,80 mii lei. 

4. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 25 mii lei pentru plata proiectului tehnic 
, Modemizare Drum Forestier Varzarii de Sus- Oproaia,. 

5. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 14 mii lei in vederea platii amenajamentului 
silvic. 

6. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 100 mii lei pentru amenajarea drumurilor care fac 
legatura cu pa~unea din localitatile Clmp Moti ~i Cole~ti 

7.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 12.558,59 lei pentru proiectul ,Crearea ~i Dotarea 
Centrului National de Informare ~i promovare Turistica-Va~cau"din bugetul pe anul 2014 

8.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului proiectului, Crearea ~i dotarea Centrului 
National de Informare ~i promovare turistica -Va~cau. 

9.Proiect de hoarare privind mentinerea aderarii ora~ului Va~cau la parteneriatul Public -Privat de 
Dezvoltare Subregionala CODRU -MOMA denumit , Asociatia Grupul de Actiune Locala CODRU 
-MOMA, ,pentru noua programare 2014-2020. 

1 O.Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii unei structuri de audit public intern in ora~ul 
V a~cau ce va functiona in sistem de cooperare. 

11. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 17 mii lei pentru achizitionarea unui tocator 
resturi vegetale 

12. Proiect de hotarare privind acordarea de scutire de la plata a 50% a dobanzilor aferente impozitului 
pe cladiri ~i teren datorate bugetului local al Consiliului Local Va~cau precum ~i e~alonarea pe o 
perioada de 1 an a debitelor restante ~i a restului de dobanda aferenta impozitului pentru S.C.URC S.A 

13. Proiect de hotarare privind acordarea de scutire de la plata a 50% a dobanzilor aferente impozitului 
pe cladiri ~i teren datorate bugetului local al Consiliului Local Va~cau precum ~i e~alonarea pe o 
perioada de ·1 an a debitelor restante ~i a restului de do banda aferenta impozitului pentru 
S.C.Romitalia Marmogranit S.A. 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea compensarii sumei de 3868,80 lei cu impozitele ~i taxele 
aferente listei de rama~ita pentru S.C. Romitalia Marmogranit S.A. 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea compensarii sumei de 2895,65 lei cu impozitele ~i taxele 
aferente listei de rama~ita pentru S.C.URC S.A. 

16. Raport General privind starea ~i calitatea invatamantului de la Scoala Girnnaziala ,Nicolae 
Bogdan, Va~cau in anul ~colar 2013-2014 

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

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Red. P.R,Ex. 3 

Teilllli~ 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 

Pop~odica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI VA~CAU 

HOTARAREA nr.71 
din 31.10.2014 

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. 1 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 Teaha Mihaiu 
~edinta al Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

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

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Teaha Mihaiu /. 

Red. P.R rr 
Ex. 3 

se alege in calitate de pre~edinte de 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA nr. 70 
din 30.09.2014 

privind aprobarea documentatiei tehnice actualizata conform solicitarilor Autoritatii 
Nationale pentru Turism pentru proiectul ,Centrul National de Informare ~i Promovare 

Turistica , 

A vand In vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 3627 din 30.09.2014 lntocmit de sing. Tulvan Eugen avand 

functia de referent de specialitate In cadrul Primariei 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 , inregistrata Ia nr. 3628 din 25.09.2014; 

In conformitate cu dispozitiile art. 42 ,alin.1 din Legea nr. 500 I 2002 privind finantele 

publice cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i ale art. 44 ,alin. 1 din Legea nr. 273 I 2006 privind 

finantele publice locale , cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 36, alin . 2, lit. b, alin. 5 ,lit. c ~i art .45 ,alin. 3 din Legea 21512001 Legea 

administratiei publice locale, republicata. 

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

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba documentatia tehnica actualizata conform solicitarilor Autoritatii Nationale 
pentm Turism pentm proiectul ,Centrul National de Informare ~i Promovare Turistica , conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare . 

Art. 2. Cu ducerea Ia lndeplinire a prezentei hotarari se lncredinteaza Compartimentului 
Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului ; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea teritoriului ; 
Prin afi~are ; 

La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINTA Teah?--
Red. R.P Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop~dica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTA.RAREA nr. 69 
din 30.09.2014 

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 3255 din 19.11.2004 incheiat 
intre Consiliul Local al ora~ului Va~cau ~i dr.Ciorda~ Rodica -specialist stomatolog,medic 

titular Ia Cabinet Medical Individual ,Dr.Ciorda~ Rodica" 

Avand in vedere Raportul de specialitate nr.3554125.09.2014 intocmit de sing. Tulvan 

Eugen avand functia de referent de specialitate in cadrul Primariei 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 , inregistrata la nr. 3555 din 25.09.2014; 

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvemului nr. 884 I 2004 privind 

concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale,cu modificarile ~i completarile 

ulterioare ,Legii nr. 264 din 19.07.2007 privind modificarea ~i completarea Legii nr. 95 I 2006 

privind reforma in domeniul sanatatii; 

In temeiul art. 36,alin. 2, lit. c ,coroborat cu alin. 5 ,lit.a ~i art. 45 ,alin. 3, art.61 ,alin. 1 

~i art. 123 ,alin. 1 din Legea 21512001- republicata , privind administratia publica locaHi ; 

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

HOTARA~TE 

Art. 1. Se aproba prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 3255 din 19.11.2004 
incheiat intre Consiliul Local al ora~ului Va~cau ~i dr. Ciorda~ Rodica-specialist stomatolog, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual ,Dr.Ciorda~ Rodica" ,avand ca obiect spatiul cu 
destinatia de cabinet medical individual, situat in ora~ul Va~cau ,str. Magurii ,nr. 2 ,pana la data de 
01.11.2021 . 

Art. 2. Se imputemice~te primarul ora~ului Va~cau ,sef serviciu contabilitate ~i secretarul 
ora~ului V ~cau sa semneze actul aditional de modificare a contractului de concesiune prevazut la 
art.1 din prezenta hotarare. 

Art. 3 . Primarul ora~ului Va~cau prin aparatul de specialitate vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Primarului ora~ului Va~cau 
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 
Compartimentului Buget -contabilitate 
Doamnei dr. Ciorda~ Rodica 
La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Teaha Mihaiu 

Red. R.P Ex. 5 tfr 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 68 
din 30.09.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 

Va~d'm pe anul 2014 cu suma de 69 mii lei 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 3556 /25 .09.2014intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul Serviciului Buget -contabilitate, 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 V a~cau - ing. ec. Florin 

Porge , inregistrata la nr. 3557 din 25.09.2014; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

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

adresele A.J.F.P. Bihor nr. 36 ~i nr .. 38 din data de 02.09.2014 ; 

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 2014 cu suma de 69 mii lei, conform anexei care face parte din prezenta 

hotarare. 

Art. 2. Se valideaza Dispozitia primarului ora~ului Va~cau nr. 105/15.09.2014 

privind rectificarea bugetului local al ora~ului V a~cau . 

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

Buget- Contabilitate,Taxe si impozite 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 
Serviciului Buget- contabilitate, taxe si impozite locale 
Prin afisare 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Te~V 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 

Red. R.P Ex. 5 

Pop ~dica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOT ARAREA or. 67 
din 30.09.2014 

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 1ocala, referitoare Ia aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara, 

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

loca~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 

29.08.2014, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Teaha Mihai u 

Red.P.~ . 

Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 66 
din 30.09.2014 

privind aprobarea ordinii de zi 

~vand 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 ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi ; 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru ~edinta ordinara 

din data de 30.09.2014. 

l.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 2014 cu suma de 69 mii lei . 

3. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 3255 din 
19.11.2004 incheiat intre Consiliul Local al ora~ului Va~cau ~i Dr. Ciorda~ Rodica -specialist 
stomatolog, medic titular la Cabinet Medical Individual, Dr. Ciorda~ Rodica". 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice actualizata conform solicitarilor 
Autoritatii Nationale pentru Turism pentru proiectul ,Centrul National de Informare ~i 
Promovare Turistica , 

Art. 2. Se comunica cu: 
- Iqstitutia Prefectului j udetului Bihor 
- Lfi dosar. 

Red. P.R,Ex. 3 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Teaha Mihaiu 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOT ARAREA nr.65 
din 30.09.2014 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

Avand In vedere prevederile art. 35 , alin. l , 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. 1 din Legea nr. 215/2001 , Legea administratiei publice 
locale, republicata; 

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

HOTARASTE: 

Art. unic. Domnul consilier Teaha Mihaiu 
~edinta al Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

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

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Teaha Mihaiu 

Red. P.R 
Ex. 3 

se alege In calitate de pre~edinte de 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 64 
din 29.08.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 
Va~cau pe anul2014 cu suma de 32,50 mii lei 

Avand i'n vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 3225 114.08.2014 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

ftrnctia de ~ef serviciu i'n cadrul Serviciului Buget -contabilitate , 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 , i'nregistrata la nr. 3226 din 14.08.2014; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

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

adr~sa nr. 32683113.08.2014 a A.J.F.P. Bihor i'nregistrata la Primaria ora~ului Va~cau la numarul 

3224114.08.20 14; 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~~ 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 2014 cu suma de 32,50 mii lei, conform anexei care face parte integranta 

din iprezentul proiect de hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la i'ndeplinire a prezentei hotarari se i'ncredinteaza Serviciului Buget -

Corttabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica la: 

Red. RP Ex. 5 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 

Serviciului Buget - Contabilitate 

La dosar 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 63 
din 29.08.2014 

privind aprobarea studiului de oportunitate ~i a caietului de sarcini in vederea concesionarii 
terenului in suprafata de 25 mp. amplasat in ora~ul Va~cau ,str. Unirii , zona Piata 

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

A vand in vedere : 
Raportul de specialitate nr. 3161 din 08.08.2014 intocmit de dl. sing. Tulvan 

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

- Raportul de evaluare intocmit de expert evaluator proprietati imobiliare ; 
- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau - ing. ec. Florin 

Porge , inregistrata la ill. 3162 din 08.08.2014 ; 
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
In conformitate cu prevederile Legii ill.S0/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

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

In baza art.36, alin.5, litera "b" ~i art. 123 din Legea nr.215/2001 privind Administratia 
Publica Locala republicata; 

In temeiul prevederilor art.39 alin.l , 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 , 

HOTARASTE : 

Art.l . Se aproba studiul de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica 
deschisa a unui teren in suprafata de 25 mp . amplasat in ora~ul Va~cau, str. Unirii, zona Piata 
Agroalimentara, f.n.adm., avand ill. top 242119 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 allicitatiei conform Raportului 
de evaluare intocmit de expert evaluator conform 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 25 mp. amplasat in ora~ul Va~cau ,str.Unirii,zona Piata 
Agroalimentara, f.n. 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 .. 5. 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 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Red.PR 
Ex.l 2 

Porge loa 
\:. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 62 
din 29.08.2014 

privind suplimentarea sumelor alocate pentru achizitionarea unor ansambluri de 
joaca pentru copii ,cu suma de 2.300 lei 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate 3159 din 08.08.2014, intocmit de doamna Roman 

Daliana , ~ef Serviciu Contabilitate - impozite ~i taxe , prin care se arata necesitatea initierii 

unui proiect de hotanlre; 

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

Flqrin Porge , imegistrata lam. 3160 din 08.08.2014; 

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

vakcau; 

r In conformitate cu prevederile Legii m. 273 - Legea Finantelor pe anul 2006 cu 

m~dificarile ~i completarile ulterioare ; 

in temeiul prevederilor Legii m.356/2013 -Legea bugetului de stat pe anul2014; 

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

pu~lice locale, republicata. 

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

HOTARA~TE 

Art. 1. Se aproba suplimentarea sumelor alocate pentru achizitionarea unor 
an ambluri de joaca pentru copii ,cu suma de 2.300 lei. 

I Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciului 
Contabilitate - impozite ~i taxe ; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Serviciului Contabilitate- impozite ~i taxe; 
Prin afi~are; 
La dosar. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 

~ 
Red! .. R 
Ex. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



RoJrANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI V A$CAU 

HOT ARAREA nr. 61 
din 29.08.2014 

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 Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARA$TE: 

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

31.07.2014, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

IPRE$EDINTE DE SEDINTA 

~ 

I 

Red. ~. R. 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILHfL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 60 
din 29.08.2014 

privind aprobarea ordinii de zi 

At and in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001 , republicaHi, 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, 
C~nsiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi 

HOTARA~TE: 

Aft· 1. Se aproba ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru ~edinta ordinarii 

din data de 29.08.2014. 

1.Alegerea pre~edintelui de ~edinta. 

2. Proiect de hotarare privind suplimentarea sumelor alocate pentru achizitionarea unor 
ansambluri de joaca pentru copii, cu suma de 2.300 lei. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate ~i a caietului de sarcini in vederea 
concesionarii terenului in suprafata de 25 mp. amplasat in ora~ul Va~cau , str. Unirii, zona Piata 
Agroalimentara, f.n. adm. ,avand nr. top 242119 din CF 106 Va~cau 

4. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul2014 cu suma de 32,50 mii lei. 

~ · Prezentarea catre Consiliul Local al ora~ului Va~cau a cererii domnului Stan Mircea reprezentant 
j A.P.I.A. Stei privind arendarea terenurilor de pe raza ora~ului Va~cau ~i a localitatilor 

componente. 

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

Red. P.R,El3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
I ' ~ 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI VA~CAU 

HOT ARAREA nr.59 
din 29.08.2014 

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 
~edinta ~i votul majoritatii consilierilor. 

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

Consiliul Local a! ora~ului Va~cau , in unanimitate de voturi 

HOTARA~TE: 

Art. unic. Domnul consilier Porge loan 
~edinta al Consiliului Local al ora~ului Va~cau . 

1 Se comunica cu: 
-lnstitutia Prefectuluijudetului Bihar 
-La dosar 

PRE~EDlNTE DE ~EDINTA 
Porge loan 

Red. P.R 
Ex.3 

')? 

se alege In calitate de pre~edinte de 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



R<!>MANIA 
I 

JliDETUL BIHOR _ 
C I NSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 58 
din 31.07.2014 

11rivind aprobarea in principiu a demararii unui proiect ce prevede construirea unui 
afplasament tip ,Sylver City" ( azil persoane varstnice) in sediul ~colii vechi coprul 
~ ,proiect ce se va realiza in parteneriat public -privat intre Ora~ul Va~cau ~i S.C. 

Masifla SRL 

A vand in vedere : 
-Raportul de specialitate nr. 2948 din 24.07.2014, 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 ; 

1 - Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului V a~cau - ing. ec. Florin 
Pqrge , inregistrata la nr. 2949 din 24.07.2014; 

I Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
1 In conformitate cu prevederile Legii nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat cu 

modificarile ~i completarile ulterioare ~i H.G. nr. 1239/2010 privind normele metodologice de 
aJlicare a acestei legii 

In temeiul art. 36, alin. 6, lit. a pct.2, alin. 7 ,lit.a ~i art. 45, alin. 2,lit. f din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 

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

HOTARASTE 

Art.1. Se aproba , in pnnc1pm demararea unm proiect ce prevede construirea unm 

alfplasament tip ,Sylver City" ( azil persoane varstnice) in sediul ~colii vechi corpul 1 ,proiect ce se 

vJ realiza in parteneriat public -privat intre Ora~ul Va~cau ~i S.C. Masifla SRL. 

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

U~banism ~i Amenajarea Teritoriului . 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor. 
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului. 
Prin afisare. 
La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Po~ 

R.P Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

odica 



ROMANIA 
JUD,TUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 57 
din 31.07.2014 

privind aprobarea in principiu a concesionarii, prin licitatie publica, a unei parcele de teren 
intmvilan , in suprafata de 25 mp. din totalul suprafetei de 14.241 mp. avand nr. top 242/19 

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

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 2919 din 22.07.2014, intocmit de domnul sing. Tulvan 

Eugl n, referent de specialitate in cadrul Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului , 
prin 

1

care se arata oportunitatea concesionarii unei suprafete de teren ; 
- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau- ing. ec. Florin 

Porge , inregistrata la nr. 2920 din 22.07.2014 ; 
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 

I 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. 
215/12001 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 25 mp. din totalul suprafetei de 14.241 mp. avand nr. top 24211 9 

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

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

Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului . 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor. 

Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului. 

Prin afisare. 

La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINTA p7 
Red. r·p Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR Pt dica 



RO~ANIA 
JUgETUL BIHOR 
cor siLIUL LOCAL AL ORA$ULUI V A$CAU 

HOTARAREA nr. 56 
din 31.07.2014 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

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

adJ 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 

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 

30. 6.2014, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judefului Bihor 

- La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Red.~.R . 
Ex. 

Poy CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

t 



ROMANil 
JlJDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOT ARAREA nr. 55 
din 31.07.2014 

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, 
C~siliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi ; 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru ~edinta ordinara 

din data de 31.07.2014. 

j .Alegerea prejedintelui de jedin¢. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea in principiu a concesionarii ,prin licitatie publica ,a unei 
parcele de teren intravilan , in suprafata de 25 mp. din totalul suprafetei de 14.241 mp. avand nr. 
top 242/19 din CF nr. 106 Va~cau ,proprietatea publica a ora~ului Va~cau. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea in principiu a demararii unui proiect ce prevede construirea 
unui amplasament tip " Sylver City " ( azil persoane varstnice) in sediul ~colii vechi corpul 1, 

r oiect ce se va realiaza in parteneriat public-privat intre Ora~ul Va~cau ~i S.C. Masifla SRL 

4. Raport privind activitatea asistentilor personali din cadrul Primariei ora~ului Va~cau desra~urata 
in semestrul I anul 2014 

5.Raport privind analiza activitatii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta pe semestrul I 
2014 

Art.12. Se comunica cu: 
- Ihstitutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINT A 

7 

Red. P.R,Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI VA~CAU 

HOT ARAREA nr.54 
din 31.07.2014 

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. 1 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 Porge loan se alege in calitate de pre~edinte de 
~edinta al Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

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

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Porge loan 

Red. P.R 
Ex. 3 

~ 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMkNIA 
JUD*TUL BIHOR 
CON~ILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOT ARAREA nr. 53 
din 30.06.2014 

wivind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale 
I individuate pentru secretarul ora~ului Va~cau, pe anul2013 

A vand in vedere : 
-Raportul de specialitate nr. 2606/30.06.2014 intocmit de doamna Porge Maria avand 

functia de consilier in cadrul Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primariei 
, I 

ora~u~ui Va~cau prin care se a rata necesitatea adoptari i unei hotarari; 

1 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau- ing. ec. 
Florin Porge , inregistrata la nr. 2607 din 30.06.2014; 

I 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Va~ci~u; 
In conformitate cu prevederile art. 69, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funqi
1 

narilor publici, republicata, cu modifidirile ~i completarile ulterioare ~i art. 107 alin . 
(2) li~. d) din Hotararea Guvemului nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privind 
organtzarea ~i dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ~i completarile 

ulteri~are, 
in temeiul art. 36 alin. 2, lit. a), art. 45 , alin. 1 ~i art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 

215/2 01 privind administratia publica !ocala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulteri~are, 

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

HOTARA~TE: 

j 
Art. 1.- Se propune acordarea calificativului prevazut in Raportul de evaluare a 

perfo mantelor profesionale individuate privind pe doamna Pop Rodica, secretarul 
ora~u]ui , potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

1\rt. 2.- (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului ora~ulu i 
se facb de catre primarul ora~ului pe baza propunerilor Consiliului Local al ora~ului Va~cau , 
prevaf ute in anexa, aprobata prin art. 1. 

I (2) Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemneaza, potrivit art. 
118 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 611 /2008. 

Art. 3. - . Prezenta hotarare se comunica Ia: 
Institutiei Prefectul ui J udetului Bihor 
Primarului ora~ului Va~cau 
Secretarului ora~ului 
La dosar 

P E~EDINTE DE ~EDINTA 

Red. R. Ex. 5 

I 

• 
·~ 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOT ARAREA nr. 52 
din 30.06.2014 

privind includerea suprafetei de 408 ha de pa~une impadurita in fondul forestier 
proprietatea ora~ului Va~cau 

A vfmd in vedere : 

-Raportul de specialitate nr. 2575 /25.06.2014intocmit de domnul Tulvan Eugen avfmd 

funqia de referent de specialitate in cadrul Compartimentului Urbani sm ~i Amenajarea Teritoriului 

din Primaria 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 Ia nr. 2576 din 25.06.2014; 

Vazand avizul favorabil a! Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 

In conformitate cu prevederile art. 1 ,alin. 1 lit.k ~i art. 24 alin.1 din Legea nr. 46 /2008 

privind Codul Silvie ,cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, ,alin. 5 ,lit. c ~i art. 45 , alin. 3 din Legea 215/2001- Legea 

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

Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu 9 voturi pentru,un vot impotriva ~i o abtinere , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba includerea suprafetei de 408 ha de pa~une impadurita din Titlul de 

Proprietate nr. 12/ 1 din data de 18.03.2003 in fondul forestier proprietatea ora~ului Va~cau ~ i 

cuprinderea acestei suprafete in amenajamentul silvic intocmit pentru Ora~ul Va~cau. 

Art. 2. Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei hoHirari se incredinteaza Compartimentului 

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

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica Ia: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 
Prin afi~are 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Red.P.R. 
Ex. 3 

7 Pop Rodica 

' 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI VA~CAU 

HOT ARAREA nr. 51 
din 30.06.2014 

privind participarea orasului Va~cau ca membru al ,Asociatiei Grupul de Actiune 
Locala CODRU -MOMA" si intocmirea Strategiei G.A.L. CODRU -MOMA, conform 

abordarii LEADER, Axa 4, PNDR. 

A vfmd in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 2587/26.06.20 141ntocmit de domnul Tulvan Eugen avand 

fw1qia de referent de specialitate In cadrul Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea 
Teritoriului din Primaria 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. 2588 din 26 .06.2014 ; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
Tinand seama de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consili ului din 20 

septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)- sectiunea 4, Axa 4- Leader;Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.l698/2005 al Consiliului privind 
spr~inul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 
(FEADR), cu privire la Axa 4- Leader ~i Programul National de Dezvoltare Rurala- Axa 4 Leader; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. e) , alin. (7) lit. c) ~i art. 45 ,alin.2 
lit.d din Legea nr. 215/2001 aadministratiei publice locale, republicata, cu modificarile ~i 

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

HOTARA~TE 

Art. 1. Se aproba participarea ora~ului Va~cau ca membru al ,Grupului de Actiune Locala 

CODRU - MOMA ". 

Art.2. Ora~ul Va~cau va fi reprezentata legal in cadrul Adunarii Generale a,Grupului de 

Actiune Locala CODRU -MOMA" de catre primm·, care va fi lmputernicit cu drept de vot in cadrul 

organizatiei , In interesul ora~ului. 

Art.3. In cazul in care reprezentantul legal - primarul va fi selectat In cadrul Adunarii 

Generale a ,Grupului de Actiune Locala CODRU - MOMA " ca membru in comitetul de selectie a 

proiectelor, acesta va desemna prin act administrativ un alt reprezentant legal al institutiei in relatia 

cu G.A.L. CODRU-MOMA, pentru a evita orice conflict de interese conf. normelor impuse de 

Ghidul Solicitantului pentru Participarea la Selectia Grupurilor de Actiune Locala (MADR, AXA 

LEADER- PNDR). 

Art.4 Se aproba cotizatia anuala in cuantum de 700 euro din partea Consiliului Local Va$cau 

pentru desfasurarea activitatii , Grupului de Actiune Locala CODRU -MOMA". 



Art.S Se aproba participarea la depunerea ,Strategiei de Dezvoltare Locala a Teritoriului 

G.A.L. CODRU -MOMA", in cal itate de membru al ,Grupului de Actiune Locala CODRU -

MOMA". 

Art. 6. Cu ducerea la lndeplinire a prezentei hotan1ri se lncredin!eaza Primarului Ora~ului 

Va~cau care va duce Ia lndeplinire prevederile prezentei hotan1ri. 

Art. 7. Prezenta hotan1re se comunica Ia: 

Institutiei Prefectului Jude!Lilui Bihor 

Primarului ora~ului Va~cau 

Membrilor fondatori al G.A.L.CODRU-MOMA 

La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA p7 

Red. R.P Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOT AnAREA nr. 50 
din 30.06.2014 

privind actualizarea organigramei serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Ia 
nivelul ora~ului Va~cau 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 2564/24.06.2014 intocmit de domnul Sabau loan avand 

functia de referent in cadrul Compartimentului de Protectie civila 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 , inregistrata Ia nr. 2565 din 24.06.2014 ; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Va$cau; 

In conformitate cu prevederile Legii 481 /2004, art. 10, lit. b privind protectia civila 

modificata $i completata cu Legea 212/2006 $i a Legii 307/2007, art. 13, lit. b privind 

apararea impotriva incendiilor. 

Vazand prevederile Ordinului nr. 718/2005 pri vind criteriile de performanta a 

serviciilor voluntare, modificat $i completat cu Ordinul 195/2007. 

In temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pet. 8 $i art. 45 ,alin. 1 din Legea 215/2001 legea 

administrat iei publice locale, republicata. 

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

Art. 1. Se aproba actualizarea organigramei serviciului voluntar pentru situatii de 

urgenta la nivelul ora$ului Va$cau, conform anexei care face parte din prezenta hotan"tre. 

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

Compartimentului Protectie Civila; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

lnstitutiei Prefectului Judetului Bihor 
Compartimentului Protectie Civila 
Primarului ora$ului Va$cau 
La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 

Po~ 
Red. R.P Ex . 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop R~ica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCA U 

HOTARAREA nr. 49 
din 30.06.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 

Va~cau pe anul 2014 cu suma de 62 mii lei 

A vand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 2566 /24.06.2014 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

funqia de ~ef serviciu in cadrul Serviciului Buget -contabilitate, taxe ~i impozite al Primariei 

ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari ; 

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

Porge , inregistrata la nr. 2567 din 24.06.2014; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

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

adresele A.J.F.P. Bihor nr. 31731 ~i nr. 31857/05.06.2014 

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 2014 cu suma de 62 mii lei , conform anexei care face parte din prezenta 

hotarare. 

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

Buget - Contabilitate,Taxe si impozite sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica Ia : 

lnstitutiei Prefectului Judetului Bihor 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 
Serviciului Buget - contabilitate, taxe si impozite locale 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA CO TRASEMNEAZA 
SECRETAR 

~ Pop Rodica 

f Red. R.P Ex. 5 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOT ARAREA nr. 48 
din 30.06.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri $i cheltuieli a! Consiliului Local al ora$ului 
Ya$cau pe a nul 2014 cu suma de 262 m ii lei 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 2568 /24.06.2014 intocmit de doamna Roman Daliana avfmd 

funqia de $ef serviciu in cadrul Serviciului Buget -contabilitate, taxe $i impozite al Primariei 

ora$ului Ya$cau prin care se arata necesitatea adoptarii unei botarari; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora$ului Ya$cau- ing. ec. Florin 

Porge , inregistrata la nr. 2569 din 24.06.2014; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ya$cau; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

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

contractu] de finantare nr. 2023112.05.2014 pentru Programul national de dezvoltare locala ; 

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$ului Ya$cau, cu unanimitate de voturi 

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri $i cheltuieli a Consi liului Local al 

ora$ului Ya$cau pe anul 2014 cu suma de 262 mii lei , conform anexei care face parte din prezenta 

hotarare. 

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

Buget - Contabilitate,Taxe si impozite sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotanire se comunica la: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihar 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihar 
Serviciului Buget - contabilitate, taxe si impozite locale 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDlNT A CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR y--

Red. R.P Ex. 5 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI V A$CA U 

HOTARAREA nr. 47 
din 30.06.2014 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinfa anterioadi 

Avfmd 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 

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 

30.05.2014, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRE$EDINTE DE $EDINTA 

p~ 

Red.P.R. 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BJHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOT ARAREA nr. 46 
din 30.06.2014 

privind aprobarea ordinii de zi 

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

In baza art. 43 ~i 45 alin. I , din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica !ocala, 
Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi ; 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba ordinea de zi prezentata de ci:ltre primarul ora~ului Va~cau, pentru ~edinta ordinar; 

din data de 30.06.2014. 

l.Alegerea pre~edintel ui de ~edinta. 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a! Consiliului Local a! 
ora~ului Va~cau pe anul 2014 cu suma de 262 mii lei . 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul 2014 cu suma de 62 mii lei. 

4. Proiect de hotarare privind actualizarea organigramei serviciului voluntar pentru situatii de urgenta 
la nivelul ora~ului Va~cau. 

5. Proiect de hotarare privind participarea ora~ului Va~cau ca membru a! "Asociatiei Grupul de 
Actiune Locala CODRU -MOMA, ~i intocmirea Strategiei G.A.L. CODRU -MOMA conform 
abordarii LEADER , Axa 4,PNDR. 

6. Proiect de hotarare privind includerea suprafetei de 408 hade pa~Lme impadurita in fondul forestier 
proprietatea ora~ului Va~cau. 

7. Proiect de hotiirare privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor 
profesionale individuale pentru secretarul ora~ului Va~cau ,pe anul2013. 

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

PRESEDINTE DE SEDINTA 

~ 
Red. P.R,Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop Pfdica 

~~ 



ROMANlA 
JUDETUL BIHOR 
CONSTLIUL LOCAL AL ORA$ULUI YA$CAU 

HOTARAREA nr.45 
din 30.06.2014 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

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

ln baza art. nr. 45, alin. l din Legea nr. 215/200 I, Legea administrapei pub lice 
locale, republicata; 

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

HOTARASTE: 

Art. unic. Domnul consilier Porge loan se alege In calitate de pre~edinte de 
~edinta al Consiliului Local al ora~ului Ya~cau. 

Se comun ica cu: 
- lnstitutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar 

PRE$EDINTE DE SEDJNTA 

Red. P.R 
Ex.3 

7 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 
Pop Rodica 

r 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI VA~CAU 

HOT ARAREA nr. 44 
din 30.05.2014 

privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru achizifionarea unor ansambluri de joaca 
pentru copii 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate 2237 din 26.05.2014, intocmit de doamna Roman 

Daliana , ~ef Serviciu Contabilitate - impozite ~i taxe , prin care se arata necesitatea initierii 

unui proiect de hotan1re; 

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

Florin Porge , inregistrata Ia m. 2238 din 26.05.2014 ; 

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 m.356/2013 -Legea bugetului de stat pe anul2014; 

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 

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 10.000 lei pentru achizitionarea unor 
ansambluri de joaca pentru copii. 

Art. 2. Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei hotan1ri se incredinteaza Serviciul 
Contabilitate - impozite ~i taxe ; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Serviciului Contabilitate- impozite ~i taxe; 
Prin afi~are; 
La dosar. 

PRE~EDINTE DE ~ED TNT A 

Popa Marius { 

Red.P.R. 
Ex.4 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 43 
din 30.05.2014 

privind aprobarea Planului local de dezvoltare a ora~ului Va~cau ~i a localitatilor 
aparfinatoare in perioada 2014- 2020 

A viind in vedere : 

Raportul de specialitate nr. 2126/ 19.05.2014 intocmit de domnul Tulvan Eugen 
referent de specialitate in cadrul Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului din 
cadrul Primariei ora~ului 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 Porge , inregistrata la nr. 2178 din 21.05.2014; 

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

In conformitate cu art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica ~i art. 36 alin. (2) ,lit. b ~i alin. (4) lit.e din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica !ocala ,republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

In temeiul art . 45alin.(l)~iart.ll5,alin.(l) , Jit.b dinLegeanr.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 Planul local de dezvoltare a ora~ului Va~cau ~i a localitatilor 
apartinatoare in perioada 2014 - 2020 conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare . 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
Compartimentelor functionale (Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului ,Buget -contabilitate ) 
ale institutiei primarului sub directa indrumare a acestuia . 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
lnstitutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Primarului ora~ului Va~cau ; 

Compartimentelor Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului ~i Contabilitate 
Prin afi~are ; 

La dosar. 

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR Popa Marif 
Pop ~odica 

Red.P .R. 
Ex.4 



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

HOT ARAREA nr. 42 
din 30.05.2014 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

A vand in vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/200 1, republicata, privind 

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

In temeiul art. 45 , din Legea nr. 2 15/2001, republicata, privind administratia publica 

local a, 

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 

30.04.2014, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihar 

-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Red.P.R. 
Ex. 3 

Popa Marius 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUl VA~CAU 

HOT ARAREA nr. 41 
din 30.05.2014 

privind aprobarea ordinii de zi 

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

In baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 21 5/2001 , republicata, privind administratia publica local a, 
Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi ; 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru ~edinta ordinara 

din data de 30.05.2014. 

1.Aiegerea pre~edintelui de ~edinta. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de dezvoltare a ora~ului Va~cau ~i a 
localitatilor apartinatoare in perioada 2014- 2020 

3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru achizitionarea unor ansambluri 
de joaca pentru copii . 

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

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Popa Mari us ( 

Red . P.R ,Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUJ VASCAU 

HOTARAREA nr.40 
din 30.05.2014 

privind alegerea prqedintelui de ~edin~a 

A vand In vedere prevederile art. 35, alin. I , din Legea nr. 215/2001, legea 
administra~iei 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 unanimitate de voturi 

HOTARASTE: 

Art. unic. Domnul consilier Popa Marius 
~edin~a al Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

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

PRESEDINTE DE SEDINT A 

Pop• Mariur 

Red. P.R 
Ex.3 

se alege in calitate de pre~edinte de 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Popfdica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOT A.RAREA nr. 39 
din 30.04.2014 

privind alocarea sumei de 7.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de 
desfa~urarea festivitatilor de 1 iunie - ziua copilului 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate 1796 din 25.04.2014, intocmit de doamna Roman 

Daliana , ~ef Serviciu Contabilitate - impozite ~i taxe , 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. 1797 din 25.04.2014; 

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.356/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2014; 
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 7.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor 
ocazionate de des:Ia~urarea festivitatilor Zilei de 1 Iunie - ziua copilului , in institutiile de 
invatamant din ora~ul Va~cau ~i localitatile apartinatoare, pentru ~colari ~i pre~colari; 

Art. 2. Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul 
Contabilitate - impozite ~i taxe ; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

Red. P.R,Ex. 5 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Serviciului Contabilitate- impozite ~i taxe; 
Prin afi~are; 
Insitutiilor de invatamant din cadrul Sc. Gimnaziale cu cls.I-VIII. , N. Bogdan"
Va~cau; 

La dosar. 

PRE$EDINTE DE SEDINTA 
Popa Marius 

f 
•. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop ~dica 



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

HOTARAREA nr. 38 
din 30.04.2014 

Privind imputernicirea primarului ora~ului Va~cau pentru depunerea cererii unice de 
plata pentru Campania 2014 , Declaratie de eligibilitate pentru suprafetele de paji~ti 
permanente utilizate de catre Consiliile Locale , pentru Consiliul Local al ora~ului 

Va~cau 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 1794125.04.2014 !ntocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul Serviciului 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 Va~cau - ing. ec. 
Florin Porge , !nregistrata la nr. 1795 din 25.04.2014; 

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

Analizand documentatia solicitata de APIA Bihor , cu privire la primirea cererilor 
unice de plata in anul 2014 ; 

Tinand seama de prevederile O.U.G. nr. 125 I 2006 pt. aprobarea schemelor de plati 
directe ~i plati nationale directe complementare care se acorda in agricultura !ncepand cu 
anul2007 ,aprobata prin Legea nr. 139 I 2007 cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

In baza prevederilor art. 36 ,lit. c ~i art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 I 2001 legea 
administratiei publice locale , republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare , 

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

HOTARA$TE 

Art. 1 Se !mputemice~te primarul ora~ului Va~cau , pentru depunerea cerern 

unice de plata pentru Campania 2014 , Declaratia de eligibilitate pentru suprafetele de paji~ti 

permanente utilizate de catre Consiliile locale , , in numele Consiliului Local al ora~ului 

Va~cau pentru suprafata de 580,41 ha pa~uni comunale. 

Red. P.R,Ex. 5 

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
A.P.I.A. Bihor 
Serviciului Buget contabilitate 
La dosar 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

odica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 37 
din 30.04.2014 

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 , 

HOTAHASTE: 

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

31.03.2014, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
Popa Marius 

Red.P.R. t 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 36 
din 30.04.2014 

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 ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi ; 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru ~edinta ordinarii 

din data de 30.04.2014. 

1.Alegerea pre~edintelui de ~edinta. 

2. Proiect de hotanlre privind imputernicirea primarului ora~ului Va~cau pentru depunerea cererii 
unice de plata pentru Campania 2014, Declaratie de eligibilitate pentru suprafetele de paji~ti 
permanente utilizate de catre Consiliile Locale , pentru Consiliul Local al ora~ului Va~cau. 

3. Proiect de hotanlre privind alocarea sumei de 7.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor 
ocazionate de desra~urarea festivitati lor de 1 iunie - ziua copilului . 

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

Red. P.R,Ex. 3 

PRE~EDINTE DE SEDINTA 
Popa Marius 

( 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOT ARAREA nr.35 
din 30.04.2014 

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. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice 
locale, republicata; 

Consiliul Local a! ora~ului Va~cau, In unanimitate de voturi 

HOTARASTE: 

Art. unic. Domnul consilier Popa Marius se alege In calitate de pre~edinte de 
~edinta a! Consiliului Local al ora~ului Va~cau . 

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

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Popa Marius 

Red. P.R 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr.34 
din 31.03.2014 

Privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre cluburile de fotbal C.S. 
Biharea Va~cau ~i C.S.Luceafarul Oradea 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 1268 /31.03.2014 intocmit de domnul Saba.u loan avand 
functia de referent in cadrul Primariei ora~ului Va~ca.u 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. 1269 din 31.03.2014; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
In conformitate cu prevederile art. 3 , art. 10 , art. 67 alin. 2 ,lit. b ~i alin. 3 ,lit b , art. 69 ~i 

art. 71 ,alin. 2 ,lit. b din Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice ~i sportului , cu modificarile ~i 

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

In temeiul art. 36, alin. 9,art.45 ,alin. 1~i art. 49 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 Protocolul de colaborare incheiat intre cluburile de fotbal C.S. Biharea 

Va~cau ~i C.S. Lucea!arul Oradea 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: 

Red. P.R,Ex. 5 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Primarului ora~ului Va~cau 
C.S. Biharea Va~cau 
C.S. Lucea!arul Oradea 
Prin afi~are 
La dosar 

PRE$EDINTE DE $EDINTA 

Popa Mari~ 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 

Po~odica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 33 
din 31.03.2014 

Privind aprobarea Situatiei financiare Ia data de 31.12.2013 , a Bugetului de venituri ~i 

cheltuieli pe anul2014 aferent contractului de administrare precum ~i a actului adifionalla 
contractul de administrare nr. 746/26.02.2010 incheiat cu Direcfia Silvica Oradea 

A vand 1n vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 1171 din 26.03. 20141ntocmit 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 hotan1ri; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau - ing. ec. Florin 
Porge , 1nregistrata la nr. 1172 din 26.03.2014; 

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 

modificarile ~i completarile ulterioare ~i contractu! de administrare nr. 746 I 26.02.2010 incheiat 
intre Consiliul Local V a~cau ~i Directia 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. 1 . Se aproba Situatia financiara la data de 31.12.2013 aferent contractului de 

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

anexei nr. 1 la 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 Silvica Oradea conform anexei 

nr. 2 la prezenta hotariire. 

Art. 3. Se aproba actul aditional la Contractu! de administrare ~i asigurare a serviciilor 

silvice nr. 746/26.02.2010 conform anexei nr. 3care face parte integranta din prezenta hotarare . 

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariiri se incredinteaza Compartimentul Buget 

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

Art. 5. Prezenta hotariire se comunica: 

Red. P.R,Ex. 5 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 
Serviciul Buget -contabilitate, taxe ~i impozite locale 
La dosar 

i(• \ 

PRESEDINTE DE SED~l'A 
Popa M~·us r. 

' ./v u, 
('ft 

-I 

\ 

• I 

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

HOTARAREA nr. 32 
din 31.03.2014 

privind aprobarea Regulamentului privind implementarea ~i eliberarea formatului unic al 
modelului card - legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap 

A vand in vedere : 
-Raportul de specialitate nr. 1173 din 26.03.2014, intocmit de domni~oara Iovan Silvia 

avand functia de consilier cu atributii de asistenta sociala din cadrul 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. 1174 din 26.03.2014; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
In conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 448 I 2006 ,republicata ,privind 

protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , cu modificarile ~i completarile 
ulterioare , art. 40 din H.G. nr. 26812007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 44812006 ~i Ordinul Administratiei Publice nr. 223 I 2007 privind 
implementarea formatului unic al cardului - legitimatie de parcare pentru persoane cu handicap ; 

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d , alin. 6 ,lit. a pc.2 , art. 45, alin. 1 ~i art. 115 alin. 1 ,lit.b 
din Legea nr. 21512001 privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

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

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba Regulamentul privind implementarea ~i eliberarea formatului unic al 

modelului card -legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap , prevazut in anexa nr. 1 ce 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba modelul cardului -legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap , 

prezentat in anexa nr. 2 ,parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. Costurile aferente implementarii prevederilor prezentei hotarari se suporta din 

bugetul local . 

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciului Buget -

Contabilitate . 

Art.5. Prezenta hotarare se comunica: 

Red. P.R,Ex. 5 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor. 
Serviciului Buget -Contabilitate . 
Prin afisare. 
La dosar. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA Popa Mari( 
I \,. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop ~ica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 31 
din 31.03.2014 

privind actualizarea Planului de Analiza ~i Acoperire a Riscurilor pentru ora~ul 
Va~cau 

A vand in vedere : 

-Raportul de specialitate nr. 1051 din 20.03.2014 intocmit de domnul Sabau loan 

avand functia de referent in cadrul compartimentului de aparare civila al Primariei ora~ului 

Va~cau prin care se propune initierea unui proiect de hotan1re; 

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

Florin Porge , inregistrata la nr. 1186 din 27.03.2014; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Va~cau; 

In conformitate cu prevederile art. 4 ,alin. 3 ~i alin. 4 din Legea nr. 307 /2006 privind 

apararea impotriva incendiilor,cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i art. 6 ~i art. 7 din 

Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza ~i 

acoperire a riscurilor ~i a Structurii cadru a Planului de analiza ~i acoperire a riscurilor. 

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6 ,lit. a ,pc. 8 , 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 Va~cau, cu unanimitate de voturi , 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba actualizarea Planului de Analiza ~i Acoperire a Riscurilor pentru 

ora~ul Va~cau, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

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

Compartimentului protectie civila; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

Red. P.R,Ex. 5 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Compartimentului protectie civiHi 
Primarului ora~ului Va~cau 
La dosar. 

PRE$EDINTE DE $EDINTA -~ 

Po~ \' 
( .. 

\ .J' 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop \ ca 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 30 
din 31.03.2014 

Privind obligativitatea persoanelor ftzice ~i juridice de a informa in scris Primariei ora~ului 
Va~cau -Compartimentului de alimentare cu apa ~ide canalizare despre intentia de bran~are, 

intepare ~i montare a apometrului Ia reteaua publica de apa a ora~ului Va~cau 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 1158 /26.03.2014 intocmit de domnul Tulvan Eugen 

avand functia de referent de specialitate in cadrul 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. 1219 din 27.03 .2014 ; 

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 , 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 , H.C. L al ora~ului 
Va~cau nr. 12/31.01.2013 

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6 ,lit. a ,pc.14 ~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. Persoanele fizice ~i juridice din ora~ul Va~cau ~i localitatile componente au 

obligatia de a informa in scris Primaria ora~ului Va~cau -Compartimentul de alimentare cu apa ~i 

canalizare despre intentia de bran~are , intepare ~i montare a apometrului la reteaua publica de 

apa a ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Nerespectarea celor de ma1 sus , constituie sanctiune contraventionala care se 

va aplica de autoritatea locala , prin reprezentanti imputerniciti , sanctionandu-se cu amenda cu

prinsa intre 500 lei ~i 1000 lei ~i plata contravalorii consumului de apa pe un an de zile pentru 

persoanele ce folosesc apa in sistem pau~al in functie de numarul membrilor familiei. 

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

apa ~i canalizare , sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 

Red. P.R,Ex. 5 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Compartimentului de apa ~i canalizare 
Prin afi~are 
La dosar 

PRE~EDINTE .:;u;EDINTA Popa M' CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 29 
din 31.03.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 

Va~cau pe anul 2014 cu suma de 1226 mii lei 

A vand in vedere : 

-Raportul de specialitate nr. 1199 /27.03.2014 intocmit de doamna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul Serviciului Buget -contabilitate, 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 Va~cau- ing. ec. Florin 

Porge , inregistrata la nr. 1200 din 27.03.2014; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completiirile 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 rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a Consiliului Local al 

ora~ului Va~cau pe anul 2014 cu suma de 1226 mii lei, conform anexei care face parte integranta 

din prezenta hotiirare. 

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

Buget- Contabilitate,Taxe si impozite sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 3. Prezenta hotiirare se comunica la: 

Red. P.R,Ex. 5 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 

Serviciului Buget - contabilitate, taxe si impozite locale 

La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA Popa\ CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Popr dica 



--
ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOT A.RAREA nr. 28 
din 31.03.2014 

privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului 

Va~cau pe anul2014 cu suma de 63,69 mii lei 

A vand in vedere : 

-Raportul de specialitate nr. 1175 /26.03.2014intocmit de doarnna Roman Daliana avand 

functia de ~ef serviciu in cadrul Serviciului Buget -contabilitate , taxe ~i impozite al Primariei 

ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari; 

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

Porge , inregistrata la nr. 1176 din 26.03.2014; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

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

adresa nr. 38637119.02.2014 a A.J.F.P. 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 

HOTARA~TE 

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

ora~ului Va~cau pe anul 2014 cu suma de 63,69 mii 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 la: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 

Red. P.R,Ex. 5 

, , , 

Compartimentului buget - contabilitate 

La dosar 

PRE$EDINTE DE $EDINTA Popa M' ',., CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Popf odica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 26 
din 31.03.2014 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

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

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

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

locala, 

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 

28.02.2014, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Red.P.R. 
Ex. 3 

Popa Marius\ 
CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 
Pop Rodica 



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

HOTARAREA or. 25 
din 31.03.2014 

privind aprobarea ordinii de zi 

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

In baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001 , republicata, privind administratia publica )ocala, 
Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi ; 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru ~edinta ordinara din 

data de 31.03 .2014. 

l.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 anul2014 cu suma de 6,28 mii lei 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul2014 cu surna de 63,69 mii lei 

4. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al 
ora~ului Va~cau pe anul 2014 cu surna de 1226 mii lei 

5. Proiect de hotarare privind obligativitatea persoanelor fizice ~i juridice de a informa in scris 
Primariei ora~ului Va~cau -Compartimentului de alimentare cu apa ~i de canalizare despre intentia 
de bran~are, intepare ~i montare a apometrului Ia reteaua publica de apa a ora~ului Va~cau 

6. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiza ~i Acoperire a Riscurilor pentru ora~ul 
Va~cau 

,...---... 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind implementarea ~i eliberarea 
formatului unic al modelului card -legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Situatiei financiare Ia data de 31.12.2013, a Bugetului de 
venituri ~i cheltuieli pe anul 2014 aferent contractului de administrare precum ~i a actului 
aditional Ia contractu! de administrare nr. 746/26.02.2010 incheiat cu Directia Silvica Oradea 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre cluburile de fotbal 
C.S. Biharea Va~cau ~i C.S. Luceararul Oradea 

10. Raportul primarului privind starea economica, sociala ~ide mediu a ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 
- Institutia Prefectului j udetului Bihar 
-La dosar. 

Red. P.R,Ex. 3 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 

Popa Mari~ 

·~ .<. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop ~ica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI VA~CAU 

HOTARAREA nr.24 
din 31.03.2014 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

Avand in vedere prevederile art. 35, alin. I, 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 unanimitate de voturi 

HOTARA~TE: 

Art. unic. Domnul consilier Popa Marius 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 D~~EDINTA 
Popa M ~, 

Red. P.R 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 23 
din 28.02.2014 

privind acceptarea unei donatii ~i mandatarea primarului ora~ului Va~cau sa accepte ~i sa 
semneze contractu! de donatie in numele ~i pentru or~ul Va~cau , donatie ce are obiect un bun 

mobil respectiv autoutilitara marca Dacia 1305 SFSB 1 T aflata in proprietatea S.C. Malenis 
Prestcom SRL cu sediulin ora~ul Va~cau, str. Unirii, nr.45 , judetul Bihor 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 730 /24.02.2014 intocmit 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 unei hotarari; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului V a~cau - in g. ec. Florin 
Porge , inregistrata la nr. 731 din 24.02.2014 ; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
Vazand adresa domnului Zdranca Sorin Ovidiu in calitate de administrator S.C. Malenis 

Prestcom SRL inregistrata sub nr. 5/21.02.2014 la Consiliul Local al ora~ului Va~cau ~i sub nr. 
684/21.02.2014la Primaria ora~ului Va~cau; 

In conformitate cu prevederile art.121 ,alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica local a ,republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i art. 1011 ,alin.3 din Codul 
civil ~i prevederile Legii nr. 82/1991 /legea contabilitatii, republicata ; 

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art.l21 , alin. 3, art.115 , alin. 1 ,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 accepta donatia domnului Zdranca Sorin Ovidiu in calitate de administrator al 
S.C. Malenis Prestcom SRL avand ca obiect autoutilitara marca Dacia 1305 SFSB 1 T ,cu numarul 
de inmatriculare BH-04-EAZ , numar de identificare UU1D16119W2741183 ,anul fabricatiei 1998. 

Art. 2. Se mandateaza primarul ora~ului Va~cau sa reprezinte ora~ul V a~cau la notarul 
public, sa accepte ~i sa semneze contractu! de donatie in numele ~i pentru ora~ul Va~cau , donatie 
care are ca obiect autoutilitara mentionata la art. 1. 

Art. 3. Cheltuielile notariale se vor suporta dele bugetullocal al Consiliului Local Va~cau. 
Art. 4 . Autoutilitara acceptata prin donatie va fi cuprinsa in lista de inventariere a bunurilor 

ce alcatuiesc domeniul privat al ora~ului Va~cau. 
Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului 

financiar contabil taxe ~i impozite, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite 
S.C. Malenis Prestcom SRL 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

c@-
Red. RP, Ex. 4 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR (!Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 22 
din 28.02.2014 

Privind debran~area de la reteaua publica a ora~ului Va~cau de alimentare cu apa a 
persoanelor fizice ~i juridice care nu platesc contravaloarea consumului de apa , precum ~i a 
persoanelor care au restante la plata taxei pentru apa consumata pe o perioada de 3 luni de 

zile consecutiv 

Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 726 /24.02.2014 intocmit de domnul Tulvan Eugen 
avand functia de referent de specialitate in cadrul 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. 729 din 24.02.2014 ; 

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, Legea nr. 241 /2006 -legea serviciului de alimentare cu apa ~ide 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.14 ~i art. 45 , alin.l , din Legea 215/2001-
Legea administratiei publice locale, republicata; 

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

HOTARASTE: 

Art. 1. Incepand cu luna martie 2014 se va debran~a de la reteaua publica de 

alimentare cu apa a ora~ului Va~cau persoanele fizice ~i juridice care nu platesc 

contravaloarea consumului de apa ,precum ~i a persoanelor care au restante la plata taxei pentru 

apa consumata pe o perioada de 3 luni de zile consecutiv . 

Art. 2. Rebran~area persoanelor care au fost debran~ate de la reteaua publica de apa pentru 

neplata se va face dupa achitarea taxei de rebran~are de 300 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: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Compartimentului Intretinere ~i Gospodarire Comunala 
Prin afi~are 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

Red. RP, Ex. 4 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

odica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 21 
din 28.02.2014 

privind alocarea sumei de 7.000 lei necesara decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor 
didactice ce-~i desfa~oara activitatea Ia ~coala Gimnaziala ,Nicolae Bogdan, Va~cau 

incepand cu anul2014 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 724 /24.02.2014 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; 

Vazand adresa ~colii Gimnaziale ,Nicolae Bogdan, Va~cau cu nr. 81/24.02.2014 ~i 
inregistrata la Primaria ora~ului Va~cau sub nr. 723/24.02.2014; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau- ing. ec. Florin 
Porge , inregistrata la nr. 725 din 24.02.2014; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
In conformitate cu prevederile art. 105 alin. 2 lit. f din Legea educatiei nationale nr. 1 

/2011 , cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i ale art. 2 din Instructiunea Ministerului 
Educatiei, Cercetarii, Tineretu1ui ~i Sportului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadre lor 
didactice ; 

In temeiul art. 36, alin. 2, lit.d, alin. 6 lit. a,pc.1 ~i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001-
Legea administratiei pub1ice locale, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

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

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 7.000 lei necesara decontarii cheltuielilor cu naveta 

cadrelor didactice ce-~i desla.~oara activitatea la ~coala Gimnaziala ,Nicolae Bogdan" Va~cau 

incepand cu anul 2014 . 

Art. 2 .Decontarea sumei prevazuta la art. 1 se va face de la cap. 65.02- Invatamant- Titlul 

20 Bunuri ~i servicii din anexa la HCL nr. 7/31.01.2014 privind aprobarea bugetului local al 

ora~ului Va~cau pe anul2014. 

Art. 3. Directoarea ~i contabilul ~ef al ~colii Gimnaziale ,Nicolae Bogdan ,Va~cau vor 

duce la indeplinire prevederile prezentei . 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 
Compartimentului buget - contabilitate 
~colii Gimnaziale ,Nicolae Bogdan , Va~cau 
La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

~ 
Red. RP, Ex. 4 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop~odica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 20 
din 28.02.2014 

privind obligativitatea locuitorilor de la bloc sa-~i depoziteze lemnele in magazii 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 719 /24.02.2014 intocmit de domnul Tulvan Eugen avand 

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

din Primaria ora~ului V a~cau prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotanrri; 

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

Porge , inregistrata la nr. 720 din 24.02.2014; 

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

in conformitate cu prevederile O.G. nr. 21/2002 modificata ~i completata privind 

gospodarirea localitatilor urbane ~i rurale ; 

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

Legea administratiei publice locale, republicata; 

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

HOTARASTE: 

Art. 1. Se obliga toti locuitorii de la blocuri sa-~i depoziteze lemnele in magazii. 

Art. 2. Cetatenii ce detin o cantitate mai mare de lemne decat cea aferenta magaziei va 

solicita Consiliului Local un spatiu suplimentar ce va fi amenajat in acest scop . 

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 se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 

Locuitorilor de la bloc 

Prin afi~are 

La dosar 

I 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

~ Pop Rodica 

Red. RP, Ex. 4 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 19 
din 28.02.2014 

privind alocarea sumei de 7874lei pentru plata servicii de consultanta pentru obtinerea scrisorii de 
garantie pentru investitia ,Modemizare drum forestier Varzarii de Sus -Oproaia, 

Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 717 /24.02.2014 intocmit 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 dornnul primar al ora~ului Va~cau - ing. ec. Florin 

Porge , inregistrata la nr. 718 din 24.02.2014; 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013 legea bugetului de stat pe anul 2014 , 

Legea nr. 273 &2006 privind finantele publice locale ; 

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, 

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 7874 lei pentru plata servicii de consultanta pentru 

obtinerea scrisorii de garantie pentru investitia ,Modemizare drum forestier Varzarii de Sus -

Oproaia ,. 

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 Bihor 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor 

Compartimentului buget - contabilitate 

La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Draghiciu . heorghe Mugurel 

Red. RP, Ex. 4 

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

HOT ARAREA nr. 18 
din 28.02.2014 

privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii 
electronice pe proprietatea publica si privata a orasului Va$cau judetul Bihor. 

A vind in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 688/24.02.2014 intocmit de domnul Tulvan Eugen avand funqia de 

referent de specialitate in cadrul Compartimentului Urbanism $i Amenajarea Teritoriului din Primaria 
ora$ului Va$ciiu. 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora$ului Va$ciiu- ing. ec. Florin Porge , 
inregistrata la nr. 689 din 24.02.2014; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va$cau; 
In confomritate cu prevederile art. 6 alin 3 $i 5 $i art. 13 din Legea nr.154/20 12 privind regimul 

infrastructurii retelelor de comunicatii electronice; 
Tinand seama de prevederile Legii nr. 57112003 privind Codul Fiscal cu modificarile $i completarile 

ulterioare $i O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala ;legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii , republicata ; 

In temeiul art. 10, art.36, al. (2),lit. c, art.45, art.115,al.(l ), lit(b) din Legea nr. 215/2001 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 exercitarea dreptului de acces pentru folosinta proprietatii publice si private a 
ora$ului V a$cau, de catre fumizorii de retele de comunicatii electronice. 

Art. 2.Furnizorii de retele de comunicatii electronice vor achita un pret rezonabil, reprezentand 
contravaloarea dreptului de folosinta asupra terenului ocupat cu retele de comunicatii electronice, de 3 
lei/ml/an. 

Art. 3. Se aproba Regulamentul privind conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica 
sau privata a orasului Va$cau in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii 
electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , modul de utilizare partajata a 
elementelor de infrastructura, precum $i masurile privind construirea retelelor de comunicatii electronice 

_ conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare" 
Art.4.Se aproba modelul cadru pentru CONTRACT de constituire a dreptului de servitute pentru 

realizarea accesului pe proprietatea publica/privata in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii 
retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora conform 
anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 

Art.S. Primarul orasului Va$ciiu prin Compartimentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, va face 
toate demersurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari .. 

Art.6. Prezenta hotarare se comunica : 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

Primarului ora$ului Va$cau 
AN COM 
Compartimentului Urbanism $i Amenajarea Teritoriului 
Afi$aj Public 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

#-
Red. RP, Ex. 7 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 
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ROMANIA 
I 

JUIDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 17 
din 28.02.2014 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

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

adrninistratia 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 

14.0r .2014, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
praghiciu Gheorghe Mugurel 

~ 
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ROMAN~ 
JUDETUL BIHOR 
CONSILI L LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr.16 
din 28.02.2014 

privind aprobarea ordinii de zi 

A~and In vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica 
locala, referitoare Ia ordinea de zi, 

in baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001 , republicata, privind administratia publica !ocala, 
Cqnsiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aprobii ordinea de zi prezentatii de ciitre primarul ora~ului Va~cau, pentru ~edinta ordinarii din data de 

28.02.2014. 

1 . .Alegerea pre~edintelui de ~edinta. 

2. froiect de hotarare privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor 
cle retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica ~i privata a ora~ului Va~cau, judetul Bihor 

3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 7874 lei pentru plata servicii de consultanta pentru 
obtinerea scrisorii de garantie pentru investitia "Modernizare drum forestier Varzarii de Sus -Oproaia ,. 

4. froiect de hotanlre privind obligativitatea locuitorilor de la bloc sa-~i depoziteze lemnele in magazii 

5. ~roiect privind alocarea sumei de 7.000 lei necesara decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor 
didactice ce-~i des:Ia~oara activitatea la $coala Gimnaziala "Nicolae Bogdan " Va~cau incepand cu 
anul2014 

6. l?roiect debran~are de la reteaua publica a ora~ului Va~cau de alimentare cu apa a persoanelor care 
' u platesc contravaloarea consumului de apa , precum ~i a persoanelor care au restante la plata taxei 
pentru apa consumata pe o perioada de 3 luni de zile consecutive 

7. Proiect de hotarare privind acceptarea unei donatii ~i mandatarea primarului ora~ului Va~cau sa 
~ccepte ~i sa semneze contractu! de donatie in numele ~i pentru ora~ul Va~cau , donatie ce are obiect 
un bun mobil respective autoutilitara marca Dacia 1305 SFSB 1 t aflata in proprietatea S.C. Malenis 
Prestcom SRL cu sediulin ora~ul Va~cau , str. Unirii , nr. 45, judetul Bihor 

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

Red. P.R,Ex. 3 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr.15 
din 28.02.2014 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

Aviind 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 
l(!)cale, 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 
pre~edinte de ~edinta al Consiliului Local a! ora~ului Va~cau. 

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

Red. P.R 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

dica 



RO~ANIA 
JUD~TUL BIHOR ~ 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 14 
din 14.02.2014 

privll ind aprobarea sumei de 483,82 mii lei echivalentul a 107,67 mii euro in vederea 
cofinantarii in procent de 15 % a obiectivului de investitii , Reabilitare , 

m dernizare ~i dotarea a~ezamantului cultural din ora~ul Va~cau, judetul Bihor" 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 587 /12.02.2014, intocmit de doamna Roman 

Daliana , avand functia de ~ef serviciu in cadrul Compartimentului financiar contabil , taxe 
~i i~pozite din cadrul Primariei ora~ului V a~cau , prin care se arata necesitatea initierii unui 
proiect de hotarare; 

I - Expunerea de motive prezentata de dornnul primar al ora~ului V a~cau - ing. ec. 
Flor)·n Porge , inregistrata la nr. 588 din 12.02.2014 ; 

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

1 in conformitate cu prevederile Legii nr. 356/ 2013 -Legea bugetului de stat pe anul 
201 

1 

, Legii nr. 273/ 2006 - Legea Finantelor Pub lice Locale cu modificarile ~i completarile 
ulte ·oare ; 

in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, ~i art .45 din Legea 215/2001 Legea administratiei 
publ1 ce locale, republicata. 

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

HOTARA~TE 

Art. 1. Se aproba suma de 483,82 mii lei echivalentul a 107,67 mii euro in vederea 
cof nantarii in procent de 15 % a obiectivului de investitii , Reabilitare , modemizare ~i 

dotarea a~ezamantului cultural din ora~ul Va~cau , judetul Bihor ,. 
I Art. 2 . Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotararii se abroga orice alte 

dispozitii contrare. 
I , 

1 Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
Compartimentului financiar- contabil , taxe ~i impozite; 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Compartimentului financiar- contabil , taxe ~i impozite; 
Prin afi~are ; 

La dosar. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
D~aghiciu Gheorghe Mugurel 

~ 
Red. fP, Ex. 4 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop ~dica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr.13 
din 14.02.2014 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

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

admif istratia 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 , 

HOTARA~TE: 

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

31.01.2014, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

JRE~EDINTE DE ~EDINTA 
braghici~heorghe Mugurel 

Red.P.R. 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Po~odica 



ROMANIA I 
JUDETUL BIHOR 
CONSiLmLILOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTA.RAREA nr. 12 
din 14.02.2014 

privind aprobarea ordinii de zi 

Avaqd in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica 
!ocala, referitoare Ia ordinea de zi, 

In bJza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica !ocala, 
ConJiJiul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi ; 

HOTARASTE: 

Art. II. Se aprobii ordinea de zi prezentatii de ciitre primarul ora~ului Va~ciiu, pentru ~edinta extraordinarii din 

r~ata de 14.0l 2014. 

1. Al~erea pre~edintelui de ~edinta. 

2. Pro~ect de hotiirare privind aprobarea sumei de 483,82 mii lei echivalentul a 107,67 mii euro in 
ve~erea cofinantiirii in procent de 15 % a obiectivului de investitii , Reabilitare , modemizare ~i 
dotj ea a~ezamantului cultural din ora~ul V a~cau , judetul Bihor , . 

Art. 2J Se comunicii cu: 
- In4 itutia Prefectului judetului Bihar 
- La jdosar. 

Red. P.R,Ex. 3 

PRE$EDINTE DE $EDINTA 
Draghici~heorghe Mugurel 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



---

ROMANIA 
JqDETUL BIHOR ~ 
C<DNSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA nr.ll 
din 14.02.2014 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

1 Avand in vedere prevederile art_ 35, alin_ 1, din Legea nr. 215/2001, legea 
adp:tinistratiei publice locale, republicata, referitoare Ia alegerea unui pre~edinte de 
~erinta ~i votul majoritatii consilierilor. 

In baza art. nr_ 45, alin. 1 din Legea nr_ 215/2001, Legea administratiei publice 
lo<eale, republicata; 

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

HOTARASTE: 

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: 
- Institutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

I £1-
1 Red_ P_R 

E~. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

HOTARAREA nr.10 
din 31.01.2014 

Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Va!jcau nr. 93/29.11.2013 
privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderi Mici !ji Mijlocii pentru obiectivul , Modernizare drum forestier 

Varzarii de Sus - Oproaia , 

A vand 'in vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 418 din 31.01.2014 'intocmit 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 , 'inregistrata la nr. 419 din 31.01 .2014 ; 

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 absorbtie fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 

pentru renovarea ~i dezvoltarea spatiului rural prin cre~terea calitatii vietii ~i diversificarii 

economiei In zonele rurale , aprobata prin Legea nr. 373 /2009 , prevederile 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 Rurala , masura 125 , Contractu! de Finantare nr. 

C125B011160500054/02.03.2012; 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. d ~i f , art .45 ,alin. 1 , ~i art . 115 ,alin . 1 ,lit b din Legea 

215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata. 

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

HOTARASTE: 

Art. 1: Hotararea Consiliului Local nr. nr. 93/ 29.11.2013 privind aprobarea 

solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru 

Intreprinderi Mici ~i Mij locii pentru obiectivul , Modernizare drum forestier Varzarii de Sus -

Oproaia, ~i se modifica astfel : 

Art. 2 din H.C.L. nr. 93 /29.11.2013 se completeaza ~iva avea urmatorul cupnns 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI VA~CAU 

HOTARAREA nr. 9 
din 31.01.2014 

Privind modificarea si completarea HoHirarii Consiliului Local Va~cau nr. 92/29.11.2013 
privind aprobarea bugetului final al investitiei , Modernizare drum forestier Varzarii de Sus -

· Oproaia, 

A vand In vedere : . 
- Raportul de specialitate nr. 416 din 31.01.2014 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. 417 din 31.01.2014 ; 

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 bugetului de stat . · 

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 9 voturi pentru si 2 abtineri , 

HOTARA~TE: 

Art. 1: Hotararea Consiliului Local nr. nr. 92/29.11.2013 privind aprobarea 
bugetului final al investitiei , Modemizare drum forestier Varzarii de Sus- Oproaia, se modifica ~i se 
completeaza astfel : 

Art. 1 din H.C.L. nr. 92/29.11.2013 se completeaza ~iva avea urmatorul cuprins : 
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 ~i suma de 
696.629 lei cheltuieli neeligibile , cu scopul dezvoltarii durabile din punct de vedere economic ~i 

social al ora~ului Va~cau . 
Art. 2. Hotararea Consiliului Local nr. 92 din data de 29.11.2013 , astfel modificata ~i 

completata , va fi republicata. 
Art. 3. Primarul ora~ului Va~cau ~i Compartimentul Financiar Contabil, Taxe ~i Impozite 

vor asigura ducerea Ia lndeplinire a prezentei hotarari. 
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor; 
Primarului Ora~ului Va~cau 
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului ; 
Prin afi~are; 
La dosar. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

Red. RP, Ex. 4 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

p 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 8 
din 31.01.2014 

privind aprobarea conturilor anuale de executie bugetara a Consiliului Local al ora~ului 
Va~cau Ia data de 31.12.2013 

A vand in vedere : 
-Raportul de specialitate nr.420 /31.01.2014 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 propune initierea unui proiect de hotarare; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau- ing. ec. 
Florin Porge , inregistrata la nr. 421 din 31.01.2014; 

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

In conformitate cu prevederile art. 49 ,alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice, ordonatorii principali de credite intocmesc ~i prezinta spre aprobare 
conturile anuale de executie a bugetelor locale. 

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

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

HOTARA~TE 

Art. 1. Se aproba conturile anuale de executie bugetara a Consiliului Local al ora~ului 
Va~cau la data de 31.12.2013 , conform anexei care face parte din prezenta hotanlre. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
Compartimentului financiar-contabil , taxe ~i impozite , sub directa indrumare a primarului 
ora~ului Va~cau. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Primarului ora~ului Va~cau _ 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice 
Compartimentului financiar - contabil , taxe ~i impozite 
La dosar 
Prin afi~are 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Driighic~eorghe Mugurel 

Red. RP, Ex. 4 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 7 
din 31.01.2014 

privind aprobarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului local al ora~ului Va~cau pe 
anul2014 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 422/3'1.01.2014 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 propune initierea unui proiect de hotan1re; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau - ing. ec. Florin 
Porge , inregistrata la nr. 423 din 31.01.2014 ; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
Tinand seama de prevederile Legii nr.356/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2014 , 

Legea nr. 273/2006 privind finantele 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 ora~ului Va~cau, cu 9 voturi pentru si 2 abtineri , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri ~i cheltuieli al Consiliului local al ora~ului Va~cau pe 

anul2014,ln suma de 4.714 mii lei , Ia partea de venituri ~i Ia partea de cheltuieli, din care : 

- pentru sectiunea de functionare- suma de 2434 mii lei 

- pentru sectiunea de dezvoltare - suma de 2280 mii lei 

conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarare. 

Art. 2 . Se aproba Bugetul de venituri ~i chletuieli al Consiliului Local al ora~ului 

Va~cau ,pe anul 2014 pentru activitatile autofinantate in suma de 495 mii lei din care: 

- pentru sectiunea de functionare- suma de 495 mii lei 

conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarare. 

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

- Contabilitate, Taxe ~i Impozite ,sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice 
Compartimentului buget contabilitate 
Primarului ora~ului Va~cau 
La dosar 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

~ 

-. - CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

~ Pop Rodica 

. 
Red. RP, Ex. 4 1 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOT A.RAREA nr. 6 
din 31.01.2014 

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului 
sectiunii de functionare a Bugetului de venituri ~i cheltuieli ( cod 02) pe anul 2013 

A vand in vedere : 
-Raportul de specialitate nr.3951 30.01.2014 intocmit 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 propune initierea unui proiect de hotanlre; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau- ing. ec. Florin 
Porge , inregistrata la nr. 396 din 30.01.2014; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
In conformitate cu prevederile art. 4.14.3 ,alin. 1 ,lit.b din Ordinul Ministerului Finantelor 

Pub lice nr. 2020 I 17.12.2013 privind aprobarea Normelor metodologice privind incheierea 
exercitiului bugetar al anului 2013 ; 

In baza prevederilor art. 58 ,alin. 1,lit.a din Legea nr. 273 I 2006 privind finantele publice 
locale , cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i 45, alin. 2, lit. a din Legea 21512001 Legea administratiei 
publice locale, republicata; 

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

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii 
de functionare a Bugetului de venituri ~i cheltuieli (cod 02) pe anul 2013 , in suma de 22.816,99 
lei. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului 
financiar-contabil , taxe ~i impozite , sub directa indrumare a primarului ora~ului Va~cau. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Primarului ora~ului Va~cau 
Agentiei Judetene a Finantelor Publice Bihor 
Compartimentului financiar- contabil , taxe ~i impozite 
La dosar 
Prin afi~are 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Draghi~ Gheorghe Mugurel 

Red. RP, Ex. 4 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop~odica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOT ARAREA nr. 5 
din 31.01.2014 

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

A vand in vedere : 

-Raportul de specialitate nr.218 din data de 21.01.2014 intocmit 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 , inregistrata la nr. 219 din 21.01.2014; 

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 incadrare, 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 , 

HOTARA~TE: 

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

cadrul Primariei ora~ului V a~cau. 

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

asistenta sociala din cadrul Primariei V a~cau; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

- Compartimentului asistenta sociala 

Primarului ora~ului Va~cau 

La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Draghic~eorghe Mugurel 

Red. RP, Ex. 4 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Po~odica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA or. 4 
din 31.01.2014 

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

anul2014 

Avand in vedere: 
- Raportul de speciatitate nr.211 din 21.01.2014 intocmit de doamna Iovan Silvia 

,consilier cu atributii de asistenta sociala din cadrul Primariei ora~ului V a~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 , inregistrata la nr. 216 din 21.01.2014; 

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 ~i art. 28 alin. 2 lit. a ~i 
alin. 3 din H.G. nr. 50 I 2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416 I 2001 privind venitul minim garantat cu modificarile ~i 

completarile ulterioare ; 
In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d , alin. 6, lit. a (2) ~i art .45 ,alin. 1 din Legea 21512001 

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

HOTARA~TE: 

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

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

2014 ,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 V a~cau 
Persoanei cu atributii de asistenta sociala 
Titularului 
La dosar 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA 
Draghiciu Gheorghe Mugurel 

~ 
Red. RP, Ex. 4 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop 



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

HOTARAREA nr. 3 
din 31.01.2014 

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 Va~cau, cu unanimitate de voturi, 

HOTARASTE: 

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

23 .1 2.2013, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 
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ROMANIA 
JUDETU~ BIHOR ~ 
CONSILfUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 2 
din 31.01.2014 

privind aprobarea ordinii de zi 

'[;vand in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia public 
locala, rereritoare la ordinea de zi, 

in baza art. 43 ~i 45 alin. l, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica I ocala, 
sonsiliul Local al ora~ului Va~cau, cu 9 voturi pentru si 2 voturi impotriva; 

Art. 1. Se aproba ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru ~edinta ordinarii din data d 

31.01.2014. 

1. Alegerea pre~edintelui de ~edinta. 
2. Proiect de hotan1re privind aprobarea Planului de actiuni cu lucrari de interes local pentru 

~epartizarea ~i efectuarea orelor de munca a beneficiarilor ajutorului social din ora~ul Va~cau, pe 
anul2014. 

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

4. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului 
sectiunii de functionare a Bugetului de venituri ~i cheltuieli (cod 02) pe anul2013 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului local al ora~ului 
Va~cau pe anul 2014 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie bugetara a Consiliului Local al 
~ra~ului Va~cau la data de 31.12.2013 

7. Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului Local Va~cau nr. 
92/29.11.2013 privind aprobarea bugetului final al investitiei, Modemizare drum forestier Varzarii de 
Sus -Oproaia ,. 

8. Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului Local Va~cau nr. 
93/29.11.2013 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de 
6arantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici ~i Mijlocii pentru obiectivul, Modemizare drum 
forestier Varzarii de Sus- Oproaia ,. 

9. Raport privind activitatea asistentilor personali din cadrul Primariei ora~ului Va~cau desra~urata in 
semestrul II anul 2013 

10. Raport privind analiza activitatii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta pe semestrul II 
2013 

11. ~rezentarea raportului de activitate a consilierilor locali pe anul 2013 
12. Prezentarea raportului de activitate a viceprimarului ora~ului Va~cau pe anul 2013 
13. Prezentarea raportului de activitate a primarului ora~ului Va~cau pe anul 2013. 

Art. 2. Se comunica cu: 
- lnstitutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar. 
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ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI VA~CAU 

HOTARAREA nr.l 
din 31.01.2014 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

A vand 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. 1 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 Draghiciu Gheorghe Mugurel se alege In calitate de 
Ji>re~edinte de ~edinta al Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

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