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ROMANIA
JUDETUL BlliOR
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI V ASCAU

HOTARAREA nr.l
din 30.01.2012
privind alegerea pr~edintelui de ~edinp.
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
~edinp. ~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

Coroiu Emanuel Vasile se alege in calitate de
de ~edintft al Consiliului Local al ora~ului V~diu .
Se comunica cu:
- Institutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

pr~edinte

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Coroiu Emanuel Vasile

c_~ t«(~

Red. P.R
Ex. 3

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

-2ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCA U
HOTARAREA nr. 2
din 30.01.2012
privind aprobarea ordinii de zi
Avand in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrapa publica
!ocala, referitoare la ordinea de zi,

in baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrapa publica locala,
Consiliul Local al or~ului V~cau, cu unanimitate de voturi;
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba ill unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre primarul
~edinta

ora~ului Va~cau,

pentru

ordinarii din data de 30.01.2012.

1. Alegerea pre~edintelui de ~edinta.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al
ora~ului Va~cau pe anul 2012.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie bugetara a Consiliului Local al
ora~ului Va~cau la data de 31.12.2011
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni cu lucrari de interes local pentru
repartizarea ~i efectuarea orelor de munca a beneficiarilor ajutorului social din ora~ul Va~cau ,pe
anul2012
5. Proiect de hotarare privind aprobarea unui numar de 25 asistenti personali pentru persoanele cu
handicap in cadrul Primariei ora~ului Va~cau
6. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei ~colare a unitatilor de invatamant din ora~ul Va~cau,
in anul ~colar 2012-2013
7. Proiect de hotarare privind aprobarea planului local de actiune pentru zona vulnerabila Ia nitrati
8. proveniti din surse agricole la nivelul ora~ului Va~cau
9. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 63 I 13.08.2010 privind aprobarea fi.mqiilor
publice conform art. 64 ,alin. 2 din Legea nr. 188/1991 privind Statutul Functionarilor
Publici,republicata, a statului de functii ~i organigramei pentru personalul din cadrul Primariei
ora~ului V a~cau
10. Proiect de hotarare privind aprobarea punerii in valoare a cantitatii de 1200 me. materiallemnos
(din U.A. 28 B Varzarii, 54 A,55 Clmp - 600 me. , U.A. 5-15 Varzari ~i 33-45 Cimp- 440 mc . ~i
T.P. 7 Grajduri -160 mc.)din padurea comunala a ora~ului Va~cau pentru nevoile cetatenilor ,
~colilor , gradinitelor , salii de sport , Primarie ~i agenti economici .
11 . Raport privind activitatea asistentilor personali din cadrul Primariei ora~ului Va~cau desfa~urata
in semestrul II anul 2011
12. Raport privind analiza activitatii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta pe semestrul II
2011
13 . Prezentarea raportului de activitate a consilierilor locali pe anul 2011
14. Prezentarea raportului de acttvttate a viceprimarului ora~ului Va~cau pe anul 2011
15 . Prezentarea raportului de activitate a primarului ora~ului Va~cau pe anul 2011 .
Art. 2. Se comunica cu:

- lnstitupa Prefectului judetului Bihor
-La dosar

PRESEDINTE DE SEDINTA

(

c;;~ Vasile ~J

~. '·

'

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

Pop ~odica

- 3-ROMANIA
ruDETUL BlliOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 3
din 30.01.2012
privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioari

Avand in vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001 , republicata, privind
adrninistratia publica locala, referitoare Ia aprobarea procesului verbal de Ia

~edinta

anterioara,

i n 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 in unanimitate continutul procesului verbal de la

data de 23 .12.2011 , a Consiliului Local al

~edinta

anterioara din

ora~ului Va~cau .

Art. 2. Se comunica cu:

- Institutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

PRESEDINTE DE SEDINT A
Coroiu Eman el Vasile

~~~ c~
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ROMANIA
JUDETUL BlliOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA Nr. 4
din 30.01.2012
privind aprobarea bugetului de venituri

~i

cheltuieli al Consiliului local al
anul2012

ora~ului Va~ciu

pe

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 366 /26.01.2012 intocmit de doamna Roman Daliana avand
func#a 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 or~ului Va~cau - ing. ec. Florin
Porge ,lnregistrata la nr .368 din 26.01.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ;
Tinand seama de prevederile Legii nr.293 /2011 - Legea bugetului de stat pe anul2012 ,
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 V a~cau, cu unanimitate de voturi ,
HOTARASTE :
Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri

~i

cheltuieli al Consiliului local al

ora~ului

Va~cau pe

anul 2012,in suma de 4468,5 mii lei din care :
- pentru sectiunea de functionare - suma de 2.268,5 mii lei
- pentru sectiunea de dezvoltare - suma de 2.200 mii lei
conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarare.
Art. 2 . Se aproba Bugetul de venituri
Va~cau

~i

chletuieli al Consiliului Local al

ora~ului

pentru activitatile autofinantate in suma de 238 mii lei din care :
- pentru secpunea de functionare- suma de 42 mii lei
- pentru sectiunea de dezvoltare - suma de 196 mii lei
conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarare.
Art. 3. Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Buget

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Direqiei Finantelor Publice Bihor
Compartimentului buget contabilitate
Primarului ora~ului Va~cau
La dosar
PRESEDINTE DE SEDINT A
Coroiu Emanuel Vasile

IWPR,o.5"--~ ~tiL
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ROMANIA
JUDETUL BlliOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARA!u:A Nr. 5
din 30.01.2012
privind aprobarea conturilor anuale de executie bugetara a Consiliului Local al
Va~cau Ia data de 31.12.2011

ora~ului

Avand in vedere Raportul de specialitate nr.286 /23.01.2012 intocmit de doamna
Roman Daliana avand functia de ~ef serviciu in cadrul compartimentului fmanciar 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 .287 din 23 .01.2012;
- 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 Legea
adrninistratiei publice locale, republicata;
Consiliul Local al ora~ului V a~cau, cu unanimitate de voturi ,

Art. 1. Se aproba conturile anuale de executie bugetara a Consiliului Local al ora~ului
V a~cau Ia data de 3 1.12.20 11 , conform anexei care face parte din prezenta hotarare.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul
Buget - contabilitate sub directa indrumare a primarului ora~ului Va~cau .
Art . 3. Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului Judetului Bihar
Primarului ora~ului Va~cau
Directiei Finantelor Publice Bihar
Compartimentului Buget - contabilitate
La dosar
Prin afi~are

PRESEDINTE DE SEDINT A
Coroiu Em nuel Vasile
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ROMANIA
ruDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA Nr. 6
din 30.01.2012

Privind aprobarea Planului de actiuni en lucrari de interes local pentru repartizarea
$i efectuarea orelor de munca a beneficiarilor ajutorului social din ora$nl Va~cau ,pe
anul2012

Avand in vedere :
Raportul de specialitate nr.282 din 23 .01.2012 intocmit de doamna Iovan
consilier cu

atribu~ii

de

asisten~a

sociala din cadrul Primariei

ora~ului Va~au

Silvia

prin care se

arata necesitatea adoptarii unui hotarari;
-Expunerea de motive prezentata de dornnul primar al

ora~ului Va~cau

-ing. ec.

Florin Porge ,inregistrata la nr .346 din 26.01.2012;
- 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 , modificata prin Legea nr. 276 I 2010 ;
In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d ~i alin. 6, lit. a (2) ~i art .45 ,alin. 1 din Legea 21512001
Legea administra~iei publice locale, republicata,
Consiliul Local al

ora~ului

V a~cau, cu unanimitate de voturi ,

Art. 1. Se aproba Planul de

ac~iuni

cu lucrari de intere local pentru repartizarea

efectuarea orelor de munca a beneficiarilor de ajutor social din

ora~ul Va~cau

~~

, pe anul

2012 ,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
2. Cu

Art.

ducerea

Ia indeplinire

a prezentei

hotarari

se incredinteaza

compartimentului asisten~ sociala din cadrul Primariei Va~cau .
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Jude~lui Bihar
Primarului ora~ului V a~cau
Compartimentului asisten~a sociala
Titularului
La dosar
PRESEDINTE DE SEDJNTA

Coroiu E

ye~

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
~~:)
Pop Rodica
')j
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- 12 ROMANIA
JUDETUL BlliOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU

HOTARAREA Nr. 7
din 30.01.2012
privind aprobarea unui numir de 25 asistenti personali pentru persoanele cu handicap in
cadrul Primiriei ora~ului Va~ciu
A vand in vedere:
Raportul de specialitate nr. 278 din 23.01.2012 intocmit de doamna 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 .281 din 23 .01.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

in conformitate cu prevederile HG nr. 427/2001
privind conditiile de incadrare, drepturile
handicap, modificata

~i

~i

Va~cau

;

pentru aprobarea Normelor Metodologice

obligatiile asistentului personal al persoanei cu

completata cu HG nr. 463/2005 .

in temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pet. 2 ~i art. 45 din Legea 215/2001 legea administratiei
publice locale, republicata.
Consiliul Local al

ora~ului Va~cau,

cu unanimitate de voturi ,

HOTARASTE :
Art. 1. Se aproba numarul de 25 asistenti personali pentru persoanele cu handicap in

cadrul Primariei

ora~ului

V a~cau .

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

asistenta sociala din cadrul Primariei

Va~cau;

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

-

Institutiei Prefectului Judetului Bihor

-

Compartimentului asistenta sociala
Primarului

ora~ului Va~cau

La dosar

PRESEDINTE DE SEDINfA
Coroiu Emanuel Vasile

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

'
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ROMANIA
ruDETUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA Nr. 8
din 30.01.2012

privind

aprobarea

retelei ~colare a unitatilor de invatamant din
in anul ~colar 2012- 2013

ora~ul

Va~cau,

Avand in vedere:
Raportul de specialitate nr. 284123.01.2012 lntocmit de doarnna 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 ,lnregistrata Ia nr .285 din 23 .01.2012;
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. l I 2011 ~i metodologia pentru fundamentarea cifrei de ~colarizare ~i stabilirea
retelei unitatilor de lnvatamant preuniversitar de stat pentru anul ~colar 2012-2013 aprobata prin
O.M.E .C.T.S nr. 6694120.12.2011 ,art. 104 ,alin.1
Vazand adresa Inspectoratului Scolar Judetean Bihor nr. 5141 din 09.01.2012 lnregistrata
la Primaria ora~ului Va~cau la numarul 113 din 12.01.2012 prin care se comunica Avizul
conforyn al Consiliului de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetan Bihor .
In temeiul art. 36 ,alin.6 ,lit. a, pc.l ,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
Va~cau

, In anul

~colar

reteaua

~colara

a unitatilor

de lnvatamant din

2012 -2013 conform anexei care face parte din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Inspectoratului Scolar Judetean Bihor
Scolii cu cls. I-VIII , Nicolae Bogdan"

Va~cau

La dosar
,1 l

PRESEDINTE DE SEDINT A
Coroiu Emanuel Vasile
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ROMANIA
JUDETUL BlliOR

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA Nr. 9
din 30.01.2012
privind aprobarea planului local de actiune pentru zona vulnerabila Ia nitrati proveniti
din surse agricole Ia nivelul orasului Vascau
Avand in vedere :
Raportul de specialitate nr. 262/20.01.2012 intocmit de domnul Saba.u loan -inspector
in cadrul Compartimentului Proteqie Civilii din cadrul Primliriei ora~ului

Va~cau

prin care se

arata necesitatea adoptlirii unei hotarari;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al

ora~ului Va~cau

-ing. ec. Florin

Porge ,lnregistrata la nr .263 din 20.01.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
In

conformitate

cu

Va~cau

;

Ordinului 452/105951/2001 al Ministrului apelor ~i

prevederile

proteqiei mediului pentru aprobarea Regulamentului de organizare

~i

functionare a Comisiei

~i

a

Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii
cu nitrati proveniti din surse agricole , a Ordinului nr. 1552/743/2008 prin care s-a aprobat lista
localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole , art. 6 din H. G. nr. 964
/2000 cu privire la aprobarea Planului de aqiune pentru proteqia apelor impotriva poluarii cu nitrati
proveniti din surse agricole

~i

art. 3 al Deciziei Interministeriala nr. 21130/DC/14.10.2010 ;

In temeiul art. 36 ,alin. 2 ,lit. b ,art.45 ,alin. 1 ,art. 115 ,alin. 1 lit. b ~i art. 117 lit. a din Legea
nr. 215 I 2001 a administratiei pub lice locale ,republicata cu modificarile
Consiliul Local al

Art. 1. Se aproba

ora~ului Va~cau,

~i

completarile ulterioare ;

cu unanimitate de voturi ,

HOTARASTE :
Planul local de actiune pentru zone declarate vulnerabile la nitrati

proveniti din surse agricole la nivelul

ora~ului Va~cau

,conform anexei ce face parte integranta din

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

Protectie Civila ~i Urbanism , sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihar
Compartimentului Proteqiei Civile
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului
La dosar
PRESEDINTE DE SEDINTA
Coroiu Emanuel Vasile
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SECRETAR
Pop Rodica

(

ROMANIA
JUDETUL BlliOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA Nr. 10
din 30.01.2012

Privind modificarea H.C.L nr. 63 I 13.08.2010 privind aprobarea functiilor publice
conform art. 64 ,alin. 2 din Legea nr. 188 11991 privind Statutul functionarilor publici ,
urmare a organizarii examenului din data de 04.01,2012 , a statului de functii ~i
organigramei pentru personalul din cadrul Primariei ora~ului
Va~cau

Avand In vedere:
- Raportul de specialitate nr. 288 /23 .01.2012 lntocmit de doamna
Porge Maria din cadrul Compartimentului Resurse Umane 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 ,lnregistrata Ia nr .281 din 23 .01.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ;
In conformitate cu prevederile art. 125 , alin. 1 din H. G. nr. 611 I 2008 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea ~i dezvoltarea carierei funct:ionarilor publici , cu
modificarile ~i completarile ulterioare ~i prevederile art. 64 ,alin. 2 din Legea nr. 188 I 1991
privind Statutul functionarilor publici , republicat cu modificarile ~i completarile ulterioare ;
in temeiul art. 36 ,alin. 2 ,lit.a, alin. 3 , lit. b ,art.45 ,alin. 2 ,art. 115 ,alin. 1 lit.b ~i art. 117
lit. a 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. Incepand cu data de 01.02.2012 ,se modifica Statui de functii pentru personalul

din cadrul Primariei ora~ului Va~cau ,aprobat prin H.C.L. nr. 63 I 2010 prin transformarea a
3 posturi :
de consilier , gradul
- in cadrul Compartimentului Resurse umane - 1 post
profesional principal In consilier , gradul profesional superior
- in cadrul Compartimentului Stare Civila ~i Autoritate Tutelara - 1 post de consilier ,
gradul profesional principal In consilier , gradul profesional superior ;
- In cadrul Serviciului Buget ,finante, contabilitate ,impozite ~i taxe locale - 1 post de
consilier , gradul profesional principal In consilier , gradul profesional superior ;
Art. 2. Se aproba
statui de funqii pentru personalul din cadrul Primariei ora~ului
Va~cau conform anexei I ,care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 .Se aporba organigrama pentru personalul din cadrul Primariei ora~ului Va~cau ,
conform anexei II , care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se lncredinteaza primarului ora~ului
Va~cau ~i compartimentului resurse umane din cadrul Primariei Va~cau .
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei prefectului Judetului Bihar
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
Compartimentului resurse umane
Prin afi~are
La dosar

PRESEDlNTE DE SEDINTA
Coroiu Emanuel Vasile
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SECRETAR
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ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr.ll
din 27.02.2012
privind alegerea pre~edintelui de

~edinta

A vand 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.
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 Coroiu loan Daniel
pre~edinte de ~edinta al Consiliului Local al ora~ului Va~cau.
Se comunica cu:
- Institutia Prefectului judetului Bihar
-La dosar

PRESEDINTE DE SEDINTA

Coroiu loan ~~
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se alege in calitate de

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica
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ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL

~
ORA~ULUI

VA~CAU

HOTARAREA nr. 12
din 27.02.2012
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 Iocala,
Consiliul Local al

ora~ului Va~cau,

cu unanimitate de voturi;

HOTARA~TE:
Art. I. Se aproba in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre primarul
~edinta

ora~ului Va~cau,

pentru

ordinarii din data de 27.02.2012.

1. Alegerea pre~edintelui de

~edinta.

2. Proiect de hotanlre privind situatia gestionarii bunurilor care fac parte din domeniul public
privat al ora~ului Va~cau la data de 31.12.2011.

~i

3.

Proiect de hotanlre privind punerea la dispozitia Comisiei Locale de aplicare a Legilor Fondului
Funciar Va~cau a suprafetei de 12,500 ha din pa~unea comunala proprietatea privata a ora~ului
Va~cau in vederea atribuirii pe seama persoanelor fizice sau juridice care au fost deposedate de
pamant in mod abuziv in perioada 1945 - 1989 ~i nu au fost despagubite .

4.

Raportul primarului privind starea economica , sociala
2011.

5.

Proiect de hotanlre privind rectificarea bugetului de venituri
65.000 lei

~i

de mediu a ora~ului

~i

Va~cau

cheltuieli pe anul 2012 cu suma de

Art. 2. Se comunica cu:
- Institutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica
/
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ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSiLIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU

HOTARAREA nr. 13
din 27.02.2012
privind aprobarea procesului verbal de Ia

~edinta

anterioara

Avand in vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind
administratia publica locala, referitoare la aprobarea procesului verbal de la

~edinta

anterioara,

In temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica
local a,
Consiliul Local al

ora~ului Va~cau,

cu unanimitate de voturi

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba in unanimitate continutul procesului verbal de la
data de 30.01.2012, a Consiliului Local al

~edinta

anterioara din

ora~ului Va~cau.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

Coroiu lo~::__

(

Red.P.R.
Ex. 3

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

HOTARAREAnr.14
din 27.02.2012
privind situatia gestionarii bunurilor care fac parte din domeniul public
ora~ului Va~cau Ia data de 31.12.2011

~i

privat al

A vand 1n vedere :
-Raportul nr. 283 din 23.03.2012 1ntocmit de primarul ora~ului Va~cau dl.Ing. Ec.
Florin Porge prin care se propune adoptarea unei hotarari;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Va~cau;

In conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala care prevede ca toate bunurile apartinand unitatilor administrativ- teritoriale
sunt supuse inventarieii anuale,consiliilor locale li se prezinta anual un raport asupra
situatiei gestionarii bunurilor ;
In temeiul art. 36, alin. 2 lit. c,alin. 4, lit. a ~i 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 Raportul privind situatia gestionarii bunurilor care fac
parte din domeniul public ~i privat al ora~ului Va~cau la data de 31.12.2011, conform anexei
care face parte din prezenta hotarare.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul
buget contabilitate sub directa indrumare a primarului ora~ului Va~cau.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Primarului ora~ului Va~cau
Directiei Finantelor Publice Bihor
Compartimentului buget contabilitate
La dosar
Prin afi~are

coroiu ron:

PRE~EDINTE DE ~EDINTA

Ex.5

~~-"""'

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

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

HOTARAREA nr. 15
din 27.02.2012
Privind rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2012 cu soma de 65.000 lei
Avand in vedere :
-Raportul de specialitate nr. 847/ 27.02.2012 intocmit de doamna Roman Daliana avand
functia de

~ef

serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil, taxe

ora~ului Va~cau

~i

impozite al Primariei

prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari;

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al

ora~ului Va~cau

-ing. ec. Florin

Porge ,lnregistrata la nr .849 din 27.02.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

Va~cau;

In conformitate cu Legea nr. 293/2011 -legea bugetului de stat pe anul 2012, Legea nr.
273/2006, art. 50 privind finantele publice locale,cu modificarile

~i

completarile ulterioare ,

adresa nr. 30818 /24.02.2012 a D.G.F.P. Bihor prin care se arata case aloca pentru invatamant
suma de 65.000 lei .
In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~1 art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001- Legea
administratiei publice locale, republicata;
Consiliul Local al

ora~ului Va~cau,

cu unanimitate de voturi

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri
ora~ului Va~cau

~i

cheltuieli a Consiliului Local al

pe anul 2012 cu suma de 65.000 lei, conform anexei care face parte din prezenta

hotarare.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Buget
- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Directiei Finantelor Publice Bihor
Compartimentului buget contabilitate
La dosar

1<

PRE~EDINTE DE ~EDINTA

Coroiu
Ex. 5

:el

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

ROMANIA
JUDE'fUL BlllOR
CONSll..IUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU

HOTARAlu:A nr.16
din 30.03 .2012
privind alegerea pr~edintelui de ~edint;a
Avand in vedere prevederile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, legea
administratiei publice locale, republicata, referitoare Ia alegerea unui pre~edinte de
~edint;a ~i votul majoritatii consilierilor.

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

or~ului

V ~cau, in unanirnitate de voturi

HOTARJ\sTE:

Art. unic. Dornnul

consilier Coroiu loan Daniel se alege in calitate de
de ~edint;a al Consiliului Local al ora~ului V~cau .
Se comunica cu:
- Institupa Prefectului judetului Bihor
-La dosar

pr~edinte

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

PRESEDINTE DE SEDINTA
Coroiu Io~iel
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ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIDL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAlu:A nr.17
din 30.03.2012
privind aprobarea ordinii de zi
Avand in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica
Iocala, referitoare Ia ordinea de zi,

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

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre primarul
~edinta

o~ului

V~cau, pentru

ordinara din data de 30.03 .2012.

1. Alegerea pre~edintelui de

~edintA.

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri
suma de 29.260 lei

~i

cheltuieli pe anul 2012 cu

3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 40.000 lei pentru plata , Studiu geo ~i
expertiza tehnica , - Reabilitarea, modernizarea ~i dotarea a~ezamantului cultural din ora~ul
Va~cau

4. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru plata , Studiului de
fezabilitate privind extinderea retelei electrice ora~ul Va~cau ,.
5. Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului ora~ului Va~cau pentru depunerea cererii
unice de plata pentru Campania 2012, Declaratie de eligibilitate pentru suprafetele de paji~ti
permanente utilizate de catre Consiliile Locale, pentru Consiliul Local al ora~ului Va~cau".

Art. 2. Se comunica cu:

- Institutia Prefectu1ui judetului Bihor
-La dosar
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ROMANIA
JUDETUL BlliOR

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 18
din 30.03.2012
privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara

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

..

administratia publica locala, referitoare la aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterioara,
In temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica
local a,
Consiliul Local al

ora~ului Va~cau,

cu unanimitate de voturi

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba in unanimitate continutul procesului verbal de Ia

data de 27.02.2012, a Consiliului Local al

~edinta

anterioara din

ora~ului Va~cau .

Art. 2. Se comunica cu:

- Institutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

T "

PRESEDINTE DE SEDINTA
Coroiu

Red.P.R
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ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU

HOTARAREA or. 19
din 30.03.2012
privind rectificarea bugetului de venituri

~i

cheltuieli pe anul2012 cu suma de 29.260 lei

Avand in vedere :
-Raportul de specialitate nr. 1471/22.03 .2012 'intocmit de doamna Roman Daliana avand
funcpa de

~ef serviciu

ora~ului Va~cau

in cadrul compartimentului financiar contabil taxe

~i

impozite al Primliriei

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 .1472 din 22.03 .20 12;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

Va~cau ;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012,
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, prin hotararea Consiliului Judetean Bihar nr.
22/28.02.2012 a fost repartizata suma de 29.260 lei pentru derularea programului lapte, corn
fructe in

~i

~coli .

in

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

administrapei publice locale, republicata;
Consiliul Local al

ora~ului

V ~cau, cu unanimitate de voturi

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri
or~ului Va~cau

~i

cheltuieli a Consiliului Local al

pe anul 2012 cu suma de 29.260 lei, conform anexei care face parte 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:

Institutiei Prefectului Judetului Bihar
Directiei Finantelor Publice Bihar
Compartimentului buget contabilitate
La dosar
,...>-
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ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 20
din 30.03.2012

privind alocarea sumei de 40.000 lei pentru plata, Studio geo ~i expertizi tehnici"Reabilitarea, modernizarea $i dotarea a$ezimantului cultural din ora$nl Va$ciu

Avand in vedere :
- Raportul de specialitate 1526 din 26.03.2012, intocmit de doamna Roman Daliana,
~ef Serviciu Contabilitate, prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin
Porge ,lnregistrata la nr .1528 din 26.03 .2012;
- 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. 293 /2011 -Legea bugetului de stat pe anul2012;
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 6 voturi pentru , 3 voturi impotriva ~i 2 abtineri

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 40.000 lei pentru plata ,Studiu geo ~i expertiza
tehnidi" - pentru Reabilitarea , modernizarea ~i dotarea a~ezamantului cultural din ora~ul
Va~cau din bugetul de venituri ~i cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din
venituri proprii .
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciului Buget -

Contabilitate sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihar;
Directiei Finantelor Publice Bihar
Serviciului Buget - Contabilitate;
Prin afi~are ;
La dosar.
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Coroiu loan Danie~ ~
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ROMANIA
mDETUL BlliOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

BOTAAAREA nr. 21
din 30.03.2012
privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru plata ,Studiului de fezabilitate privind
extinderea retelei electrice ora$ul Va$du ,

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate 1527 din 26.03.2012, intocmit de doamna Roman Daliana,
~ef Serviciu Contabilitate, 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 .1529 din 26.03 .2012;
- 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. 293 /2011 -Legea bugetului de stat pe anul2012;
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 6 voturi pentru , 2 voturi impotriva ~i 3 abtineri
BOTARASTE:

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 20.000 lei pentru plata , Studiului de fezabilitate

privind extinderea retelei electrice ora~ul

Va~cau

,.

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

Contabilitate sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihor;
Direqiei Finantelor Publice Bihor
Serviciului Buget - Contabilitate;
Prin afi~are;
La dosar.
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JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 22
din 30.03.2012
Privind imputernicirea primarului orasului Vascau pentru depunerea cererii unice de
plata pentru Campania 2012, Declaratie de eligibilitate pentru suprafetele de pajisti
permanente utilizate de catre Consiliile Locale , pentru Consiliul Local al ora$ului
Vascau

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 1462/ 22.03 .2012 intocmit de doamna Roman Daliana avand
functia de
Primariei

~ef

serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil taxe

ora~ului Va~cfm

~i

impozite al

prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari;

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al

ora~ului Va~cau

- ing. ec. Florin

Porge ,lnregistrata la nr .1463 din 22.03 .2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

Va~cau

;

Analizand documentatia solicitata de APIA Bihar , cu privire la primirea cererilor
unice de plata in anul 2012 ;
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
Consiliul Local al

Art. 1 Se

ora~ului Va~cau,

imputernice~te

~i

completarile ulterioare ,

cu 6 voturi pentru , 3 voturi impotriva ~i 2 abtineri

primarul

ora~ului

V a~cau , pentru depunerea cerern

unice de plata pentru Campania 2012 , Declaratia de eligibilitate pentru suprafetele de
permanente utilizate de catre Consiliile locale , , in numele Consiliului Local al
Va~cau

paji~ti

ora~ului

pentru suprafata de 510 ,72 ha pa~uni comunale .
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihar
Compartimentului buget contabilitate
La dosar
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ROMANIA
JUDETUL BlliOR
CONSJLIUL LOCAL AL O~ULUI V A~CAU

HOTARAREA nr.23
din 27.04.2012
privind alegerea pr~edintelui de ~edinta

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

in

baza art. nr. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice

locale, republicata~
Consiliul Local al or~ului V ~cau, in unanimitate de voturi

HOTfi.RA.sTE;

Art. unic. Domnul consiher

Coroiu loan Gheorghe se alege

pr~edinte de ~edinfA al Consiliului Local al ora~ului V~cau .

mcalitate de

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

PRE~EDINTE DE ~EDINTA

Coroiu loa

Gheorghe

~·
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ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIDL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 24
din 27.04.2012
privind aprobarea ordinii de zi
Avand in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 21512001, republicata, privind administratia publici
locala, referitoare la ordinea de zi,

in baza art. 43 ~ 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republi~ privind administrapa publici loca.Ia,
Consiliul Local al Ofa§ului V <l§ciu. cu unanimitate de votmi;

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de

catre primarul o~ului V~u. pentru

se.dinta.
,_ ordinara din data de 27.04.2012.
~

1.

Alegerea pre~edintelui de

~edinta

2. Proiect de hotanke privind rectificarea bugetutui de venituri
suma de 375.000 lei

~i

cheituieii pe anar ~2' m

3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 3 5.000 lei necesara pentru organizarea
alegerilor locale din data de 10. 06. 2~H2
4. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 6 .000 lei pentru acoperirea cheltuielilor
ocazionate de desta.~rarea festivitaplor de 1 iunie - ziua copilului .

Art. 1. Se comunica cu:
- Institu!ia Prefectului judetului Bihar

-La dosar

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Coroiu loan Gheorghe

Red
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HOTARAREA nr. 25
~~?..B-4.29!1

priviAd aproba.-ea !)I"OUSUiui vubaJ de Ia ~!a aoterioara

Avand in vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind
administratia publici loca:li, referitoare la .a:probarea procesttltti verbal de la ~nta anterioari,

in temeiul

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

Iocala,

Consiliul Local al

ora~Iui Va~cau,

cu 7 voturi pentru , I vot impotriva ·~ 2 abtineri

.>\u. 1 . Se aproba continutul procesului verbal de la

~edinta

anterioara din data de

30.03.2012, a ConsiJiului Local al ~ Vct$Ciu.

Art. 2. Se comunica cu:
- Institutia Pcefectului jtKJetului Binor

- Ladosar

PRESEDINTE DE SEDINTA
Coroiu loan G rgP.e

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
.P~B.odica
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JUDETUL BIHOR

CONSIT !LIL LOCAL

~l ~4-~.lJ. JJJ-. ¥_~ ~~ ilr

oorARAREA nr. 26
d:- ..,., :;,.:
....,._
-' •--··-U·.Jl.~~~

privind rectificarea bugetului rle venituri ~ cbeltuieli pe anul20 12 .cl.J ~una 4e J~S.C:n)-~ r...;

Avano in vedere :
-Raportul de specialitate nr. 1959/23.04.2012 intocmit de doamna Roman Daliana avand

fu.-r.ctia de §el serviciu In cadrni compartimentuiui fimmciar contabii taxe ~ impozite ai Primariei
~ V~ prin care se arata necesitatea adoptarii unei ~

-Expunerea de motive prezentata de domnut primar al

~i V~u

-ing. ec. florin

Porge ,lnregistrata Ia nr .1961 din 23.04.2012;
- Vazand avizul favorabii al Comisiei de specialitate din cadml Consilinlui I..ocat Vapn :

in

confQilllitate cu prevOOerik Legii nr. 29312011 Legea bugetului de stat pe anul 201~

Legta nr. 273/2006 privind

fimmteie publice loade. prin H.G. nr. 255/2012 priviml alocarea uoor

sume din fondul de rezerva bugetari ,la dispozitia Guvemului s-a aprobat suma de 375.000 lei
or~ v~.

penuu

In

temeiul art. 36, alin. 4,_ lit. a si art. 45,_ alin. 4 lit. a din Legea 215/2001- Legea

administrapci publice locale~ republicati;

Consiliul Local al ora~lui Va§Cilu, cu unanimitate de v-Oturi

Art. 1. Se a_proba rectificarea Bugetului de venituri
or~i

Vapu pe anul 2012 ru suma de 3 75.000

-~

le~ conform

cheltuieli a Consiliului

~ ~

anexei care face parte din prezenta

hotarare.
ArL 2_Cu ducerea Ia indeptinire a ~ hotmri se maedinteazi Compattimentul Buget

- ContabiTitate, sub d"irecta coord'onare a ordonatoruYui' principal de cr~
Art. 3. Prezenta hotari.re se comunici.:

-

Institutiei Prefectului Judetului Bihor

Difectiei Finantelor Publice Bihor
Compartimentului buget contabilitate
Ladosar

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
PopRodica
("

&~.RP

Ex. 5

~

ROMANIA
JUDETUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL O~ULUI VA~CAU

HOTAAAREA nr. 27
din 27.04.2012
privind alocarea sumei de 35.000 lei necesari pentru organizarea alegerilor locale din
data de 10.06.2012

Avand in vedere :
- Raportul de specialitate nr. 1952 din 23.04.2012, intocmit de doamna Roman
Daliana , ~ef Serviciu Contabilitate, prin care se arata necesitatea initierii unui proiect de
hotarare;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec.
Florin Porge ,inregistrata la nr .1962 din 23 .04.2012;
- 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 ~i a H.G. nr. 142/2012 privind cheltuielile necesare
pentru pregatirea , organizarea ~i desfa~urarea alegerilor pentru autoritatile administratiei
publice din anul2012 ;
in temeiul prevederilor Legii nr. 293/2011/Legea bugetului de stat pe anul2012;
in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art .45 din Legea 215/2001 Legea administratiei
publice locale, republicata.
Consiliul Local al or~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 35.000 lei necesara pentru organizarea
alegerilor locale din data de 10.06.2012.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul
Contabilitate;
Art. 3. Prezenta hotiirare se comunica:
Institutiei Prefectului Judetului Bihor;
Serviciului Contabilitate;
Prin afi~are
La dosar.

PRE~EDINTE DE ~EDINf A

Coroiu loan

Red.RP Ex. 5

eorghe

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

t

ROMANIA
JUDETUL BlliOR
CONSiLIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA or. 28
din 27.04.2012
privind alocarea sumei de 6.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de
desfii~urarea festivitiitilor de 1 iunie- ziua copilului

-

Avand in vedere :
- Raportul de specialitate 1951 din 23 .04.2012, intocmit de doamna Roman
Daliana , ~ef Serviciu Contabilitate, prin care se arata necesitatea initierii unui proiect de
hotarare;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec.
Florin Porge ,inregistrata Ia nr .1963 din 23.04.2012;
- 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. 293/2011/Legea bugetului de stat pe anul2012;
in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art .45 din Legea 215/2001 Legea administratiei
publice locale, republicata.
Consiliul Local al or~ului V~cau, cu unanimitate de voturi

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 6.000 lei pentru acoperirea

cheltuielilor
oeazionate de des!a~urarea festivitatilor Zilei de 1 Iunie- ziua copilului , 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 Serviciul
Contabititate;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului Judetului Bihor;
Serviciului Contabilitate;
Prin afi~are ;
Insitutiilor de invatamant din cadrul Sc. Gen. ,N. Bogdan"- Va~cau;
La dosar.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Coroiu loan G orghe

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU

HOTARAREA nr.29
din 31.05.2012
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

Coroiu loan Gheorghe se alege in calitate de
de ~edinta al Consiliului Local al ora~ului Va~cau .
Se comunica cu:
- lnstitutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

pr~edinte

PRESEDINTE DE SEDINTA
Coroiu loan Ghe he

Red. P .R
Ex. 3

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

p

ROMANIA
JUDETUL BillOR
CONSILIDL LOCAL AL ORASULID VASCAU

HOTARAREA nr. 30
din 31.05.2012

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

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

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba 'in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de ciitre primaru1
~edinta

ora~ului V~ciiu,

pentru

ordinara din data de 31 .05 .2012.

1.

Alegerea pre~edintelui de

2.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri
cu suma de 136.000 lei.

3.

4.

5.

~edinta.

Proiect de hotiirare privind rectificarea bugetului de venituri
cu suma de 10.000 lei

~i

~i

cheltuieli pe anul2012

cheltuieli pe anul2012

Proiect de hotiirare privind solicitarea transmiterii prin Hotiirare a Guvernului Romaniei
a unui bun imobil ( constructie ~i teren ) aflat 'in domeniul public al statului ~i
adrninistrarea Ministerului Finantelor Publice -Agentia Nationala de Administrare
Fiscala -Directia Generalii a Finantelor Pub lice a judetului Bihar in domeniul public al
ora~ului Va~cau ~i adrninistrarea Consiliului Local al ora~ului V a~cau
Proiect de hotiirare privind aprobarea , in principiu a scoaterii la licitatie publica in
vederea inchirierii sau concesioniirii a suprafetei de 383 ,29 ha ,teren reprezentand
paji~te , catre crescatorii de animate

Art. 2. Se comunica cu:

- Institupa Prefectului judetului Bihor
-La dosar

PRESEDINTE DE SEDINTA
Coroiu loan Gheorghe

Red. P.R,Ex. 3

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

-4,.
ROMANIA
JUDETUL BlliOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 31
din 31.05.2012
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 Ia aprobarea procesului verbal de Ia ~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 7 voturi pentru , 1 vot impotriva

~i

2 ahtineri

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba

continutul procesului verbal de Ia

27.04.2012, a Consiliului Local al

~edinta

anterioara din data de

ora~ului Va~cau .

Art. 2. Se comunica cu:

- Institutia Prefectului judetului Bihar
-La dosar

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

PRESEDINTE DE SEDINfA
Coroiu loan Gheorghe

}

I

Red.P.R.
Ex. 3
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ROMANIA
niDETUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA or. 32
din 31.05.2012
privind rectificarea bugetului de venituri

~i

cheltuieli pe anul 2012 cu suma de 136.000 lei

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 2471 /23 .05 .2012 intocmit de doamna Roman Daliana avand functia
de

~ef serviciu

in cadrul compartimentului financiar contabil taxe

~i

impozite al Primiiriei

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 .2472 din 23 .05 .2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

Va~cau ;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012, Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, prin Decizia nr. 423 I 24.04.2012 a Directiei Generala a
Finantelor Publice Bihor emisa in conformitate cu HG. nr. 1274 /2011 privind finantarea unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat , finantate din bugetullocal , a fost repartizata suma de 136.000 lei
pentru plata salarii invatamant.
in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001- Legea administratiei
publice locale, republicata;
Consiliul Local al

ora~ului Va~cau,

cu unanimitate de voturi

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri
Va~cau

~i

cheltuieli a Consiliului Local al

ora~ului

pe anul2012 cu suma de 136.000 lei, conform anexei care face parte din prezenta hotiirare .
Art. 2. Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei hotiirari se incredinteaza Compartimentul Buget -

Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 3. Prezenta hotiirare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Directiei Finantelor Publice Bihor
Compartimentului buget contabilitate
La dosar

PRESEDINTEDE SEDINfA

Coroiu loan Ghe ghe

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

Pop ~ica
Red.RP Ex. 5

I
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ROMANIA
niDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 33
din 31.05.2012
privind rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul2012 cu suma de 10.000 lei

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 2530/23.05.2012 intocmit de doamna Roman Daliana avand
functia de
ora~ului

~ef serviciu

in cadrul compartimentului financiar contabil taxe

~i

impozite al Primliriei

Va~cau prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotlirari;

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al

ora~ului Va~cau

-ing. ec. Florin

Porge inregistrata Ia nr .2531 din 23 .05 .2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

Va~cau

;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012,
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, pentru finantarea cheltuielilor materiale la
Scoala Generala Va~cau se aloca suma de 10.000 lei din bugetul local .
in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art. 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001- Legea
administratiei publice locale, republicata;
Consiliul Local al

ora~ului Va~cau,

cu unanimitate de voturi

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri
ora~ului Va~cau

~i

cheltuieli a Consiliului Local al

pe anul 2012 cu suma de 10.000 lei, conform anexei care face parte din

prezenta hotarare.
Art. 2. Cu ducerea la lndeplinire a prezentei hotlirari se lncredinteaza Compartimentul Buget

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Directiei Finantelor Publice Bihor
Compartimentului buget contabilitate
La dosar
PRESEDINTE DE SEDINfA
Coroiu loan Gh
he

Red.RP Ex. 5

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 34
din 31.05.2012

privind solicitarea transmiterii prin Hotarare a Guvernului Romaniei a unui bun imobil (construqie
~i teren) aflat in domeniul public al statului ~i administrarea Ministerului Finantelor Publice -Agentia
NationaUi de Administrare Fiscala -Direqia Generala a Finantelor Publice a judetului Bihor in
domeniul public al ora~ului Va~cau ~i administrarea Consiliului Local al ora~ului Va~cau

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 2474/23 .05.2012 intocmit de domnul Tulvan Eugen avand
functia de referent de specialitate in cadrul Compartimentului Urbanism
din cadrul Primariei ora~ului

Va~cau

~i

Amenajarea Teritoriului

prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari;

- Prevederile H.G.nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile ,la
nivelul Guvemului ,pentru elaborarea , avizarea ~i prezentarea proiectelor de documente de politici
publice , a proiectelor de acte normative ,precum ~i a altor documente , in vederea adoptarii /aprobarii ;
- Prevederile art. 9 alin. 1 ,art.12 ,alin1
~i

~i

2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica

regimul juridic al acesteia ,actualizata ;
- Hotararea Consiliului Local al

ora~ului

V a~cau nr. 12 din data de 19.04.1994 ;

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

ora~ului Va~cau

la nr. 2120 din 04.05 .2012 ;

- Nota de fundamentare nr. 2473/23 .05 .2012 a Primariei
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al

ora~ului Va~cau ;

ora~ului Va~cau

-ing. ec. Florin Porge

inregistrata la nr .2494 din 24.05.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ;
In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3,art. 4} ~i art 117 lit a din Legea 215/2001Legea administratiei publice locale, republicata;
Consiliul Local al

ora~ului

Art. 1. Se solicita

(constructie

~i

V a~cau, cu unanimitate de voturi

transmiterea prin Hotarare a Guvemului Romaniei a unui bun imobil

teren ) aflat in domeniul public al statului

~i

administrarea Ministerului Finantelor

Publice -Agentia Nafionala de Administrare Fiscala -Directia Generala a Finantelor Publice a
judetului Bihor in domeniul public al

ora~ului Va~cau ~i

administrarea Consiliului Local al

Va~cau , cu datele de identificare prevazute in Anexa Ia prezenta hotarare.

ora~ului

Art. 2. Ulterior publiclirii Hotlirfui.i Guvernului in Monitorul Oficial ,pliftile vor proceda in
termen de 30 de zilela predarea -primirea bunurilor imobile ,pe baza de protocol
inventarul domeniului public al

~i

se vor inregistra in

ora~ului Va~cau .

Art. 3. Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei hotaraii se incredinteaza Compartimentului
Urbanism

~i

Amenajarea Teritoriului ;

Art. 3. Prezenta hotlirare se comunica:
Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Consiliului Judetean Bihor
Directiei Finantelor Publice Bihor
Compartimentului Buget -contabilitate
Compartimentului Urbanism

~i

Amenajarea Teritoriului

La dosar

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Coroiu loan Gheorghe

~
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

Popjodica

ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIUL LOCAL VASCAU

HOT A RARE A NR.l

--------------------din 23.06.2012

privind alegerea Comisiei de validare
Consiliullocal al ora~ului Va~cau ;
Avand in vedere:
- prevederile art. 31 alin. (2), (3), (4) ~i (5), art. 45 alin. (1) ~i art.115 alin. (1)
lit. b din Legea administrafiei publice locale nr. 215/2001 republicata, modificata ~i
completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvemului Romaniei nr. 20/2008 publicata in
M.O.nr.177/7.03.2008.
- prevederile art. 4 ~i art. 5 din Ordonanta Guvemului nr. 35/2002, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ~i funcfionare a consillilor locale aprobata
~i modificata prin Legea nr.673/2002;
In temeiul prevederilor art. 31 alin. (2), art. 45 alin. ( 1) ~i art. 115 alin. ( 1) lit.
b) din Legea administrafiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare

HOT ARASTE:
Se alege Comisia de validare a Consiliului local Va~cau, care va
funcfiona pe intreaga durata a mandatului acestuia, in urmatoarea componenta:
l.Domnul Coroiu Emanuel - Vasile
2.Doamna Ciep Mariana - Tincuta
3 .Domnul Bursa~iu Drago~ - Mihai
ART.2. Hotararea se adopta cu votul deschis al majoritafii consilierilor prezenfi.
ART.3. Hotararea se aduce la cuno~tinta publica ~i se comunica prin grija
secretarului cu:
- primarul ora~ului Va~cau
- Institufia Prefectului judetul Bihor
- prin afi~are
_ ..

ART.l.

PRE~~:::

1

DE VARSTA

Biruta Mircea
Semnituri
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Pop Rodicp
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Coroiu Emanuel -Vasile
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ROMANIA
_
JUDETUL BffiOR
CONSILIUL LOCAL VASCAU

HOT ARAREA Nr.2

--------------------din 23.06.2012
privind validarea mandatelor consilierilor ale~i Ia alegerile locale din 10 iunie 2012,
ce compun Consiliullocal al ora~ului Va~cau

Consiliul Local Va~cau;
Avand in vedere:
- procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local Va~cau;
~ prevederile art. 31 alin. (5) ~i art. 45 alin. (1) din Legea administrafiei publice
locale nr. 215/2001 republicata, modificata ~i completata prin Ordonanta de Urgenta a
Guvemului Romamei nr. 20/2008 publicata in M.O.nr.177/7.03.2008.
- prevederile art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare ~i funcfionare a
consiliilor locale aprobat de Ordonanta nr. 35/2002 - modificata de Legea nr. 673/2002.
In temeiul prevederilor art. 3i alin. (5), art. 45 alin. (1) ~i art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea administrafiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare

HOT ARAS T E:
ART.1 Se valideaza alegerea urmatorilor consilieri in Consiliul Local Va~cau:
Nr.
Crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numele si prenumele

1
Baruta

Mircea
Borti~ Marinel-Ioan
Bursa~iu Drago~ -Mircea
Ciep Mariana - Tincuta
Ciucian Adrian
Coroiu Emanuel -Vasile
Draghiciu Gheorghe -Mugurel
Popa Marius -Gheorghe
Porge loan - Iustin
Teaha Mihaiu
Tudor Adrian - Nicolae

Lista pe care a candidat
2
U.S.L.
Candidat independent
P.D.L.
U.S.L
U.S.L
U.S.L.
P.D.L.
P.D.L
P.D.L.
U.S.L
U.N.P.R.

ART.2. Prezenta hotarare poate fi atacata de cei interesati la instanta de
contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare, in cazul

bocelor absenti de la ~edinta, potrivit art. 31" 1 alin. ( 1) din Legea administrapei publice
locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
ART.3. Hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenp.
Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.
ART.4. Cu data prezentei hotarari inceteaza mandatul consilierilor locali in
funcpe, validati prin Hotararea Consiliului local Va~cau nr: 2/ 24.06.2008.
ART.5. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica ~i se comunica prin grija
secretarului cu:
- primarul ora~ului Va~cau
- Institutia Prefectului judetul Bihor
- prin afi~are
-la dosar.

SECRETAR

ASISTEN'fll PRESEDINTELID DE VARSTA
Burs~ -Mihai

Coroiu Emanuel -Vasile
s £)
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ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIUL LOCAL VASCAU

H 0 T A RARE A Nr. 3

--------------------din 23.06.2012
privind constituirea Consiliului local al

ora~ului Va~cau

Consiliullocal al ora~ului Va~cau;
Avand In vedere ca sunt lndeplinite conditiile prevazute de art. 32 alin. (1) din Legea
administratiei pub lice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- prevederile art. 8 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare ~i functionare a consillilor locale aprobata ~i modificata prin
Legea nr.673/2002;
in temeiul prevederilor art. 34 alin. (2), art. 45 alin. (1) ~i art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
HOT ARA S TE:

ART. Cu data de 23.06.2012, se declara legal constituit, Consiliullocal al
in urmatoarea componenet:a:
Nr.
Numele si prenumele
Lista pe care a candidat
Crt.
0
1
2
1
Baruta Mircea
U.S.L.
'
2
Borti~ Marinel -loan
Candidat independent
3
P.D.L.
Bursa~iu Drago~ -Mircea
4
U.S.L
Ciep Mariana - Tincuta
5
Ciucian Adrian
U.S.L
Coroiu Emanuel -Vasile
6
U.S.L.
Draghiciu Gheorghe -Mugurel
7
P.D.L.
Popa Marius -Gheorghe
8
P.D.L
9
Porge loan - lustin
P.D.L.
10
Teaha Mihaiu
U.S.L
11
U.N.P.R
Tudor Adrian - Nicolae

ora~ului

Va~cau.,

ART.2. Hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti
ART.3. Cu data prezentei hotarari lnceteaza mandatul Consiliului local Va~cau constituit prin
Hotararea Consiliului local Va~cau nr.3 din 24.06.2008 ~i al consilierilor locali In functie.
ART.4. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica ~i se comunica prin grija secretarului cu:
- primarul ora~ului Va~cau
- Institutia Prefectului judetul Bihor

PRESEDINTE DE V ARSTA:
Baruta Mire a
Semnatura -+.-..;:--t+--ASISTENTII PRE~EDINTELill DE VARSTA

B~ilim

Co:!:2UJ':(lfe

ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIUL LOCAL VASCAU
~

A

H 0 T A RARE A Nr. 4

-------------------din 23.06.2012

privind alegerea

pre~edintelui

de

~edinta

a Consiliului Local

Consiliullocal al ora~ului Va~cau;
A vand in vedere:
- prevederile Hotarfui.i consiliului local nr. 2012, privind constituirea Consiliului
Local;

-art. 9 din Ordonanta nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de
organizare ~i funcponare a consiliilor locale
In temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) ~i art. 115 alin. (1) lit.
b) din Legea administrapei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare

HOT ARASTE:
ART.l. Se alege pre~edinte de ~edinta domnul Baruta Mircea, cate va conduce
~edintele consiliului local pe o perioadade 3 luni, incepand cu data adopatarii prezentei
hotarari.
ART.2. Hotararea se adopta cu votul deschis al majoritapi consilierilor in funcpe.
ART. 3. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica ~i se comunica prin grija
secretarului cu:
- Domnul Baruta Mircea
- Institutia Prefectului Judetul Bihor
- prin afi~are
-la dosar

.

.

SECRETAR
Pop Rodic~
a
Semnatura ----'17,.-------

ASISTENTII PRESEDINTELID DE VARSTA
Coroiu E~asile

c:2

~

ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIUL LOCAL

Va~cau

HOT ARAREA nr. 5
din 23.06.2012

privind alegerea viceprimarului

Consiliullocal al ora~ului Va~cau;
A vand in vedere:
- prevederile Hotararii consiliului local nr. 2/23.06.2012, privind validarea
mandatelor;
- prevederile Hotararii consiliului local nr. 3/23.06.2012, privind constituirea
Consiliului local al ora~ului Va~cau;
- art. 11 alin. (1) din Ordonanta nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare ~i functionare a consiliilor locale;
In temeiul prevedenlor art. 45 alin. (5), art. 57 alin. (3) ~i art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicatii, cu modificarile ~i
completarile ulterioare

HOT ARASTE:
ART.l. Se alege domnul Tudor Adrian - Nicolae , in calitate de viceprimar al
ora~ului Va~cau;

ART.2. Hotararea se adopta cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie.
ART. 3. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica ~i se comunica prin grija
secretarului cu:
- Domnul Tudor Adrian - Nicolae
- Institutia Prefectului Judetul Bihor
'
'
- Prin afi~are
-la dosar
PRESEDINTE DE SEDINTA

f!J f+f{_Llr( /J !1tR-tF 1J
Semnatura

I
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Pop Ro ·
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ROMANIA
JUDETUL BmOR
_
CONSILIUL LOCAL VASCAU

HOT A RARE A Nr. 6

--------------------din 23.06.2012

privind aprobarea numarului

~i

componentei comisiilor de specialitate pe domenii

Consiliul local al ora~ului Va~diu ;
Avand in vedere :
- prevederile art. 54 din Legea administrapei publice locale nr. 215/2001 , republicata ;
- art.15 alin. 1 din regulament ;
- art.11 alin 1 din Ordonanta nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de
organizare ~i functionare a consiliilor locale ;
in temeiul prevederilor art. 45 ~i art .115 alin (1) lit. b) din Legea adrninistratiei publice
locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

HOTARASTE:

ART. 1. Se constituie un numar de trei (3) cornisii de specialitate in cadrul consiliului
local Va~cau dupa cum urmeaza :
1. Comisia pentru activitati economico-financiare , administrarea domeniului public ~i
privat al ora~ului , juridica ~i disciplina , protectia mediului ~i turism , compusa din cinci consilieri.
2. Cornisia pentru activitati social culturale , invatamant , sanatate , familie , munca ,
protectie sociala , tineret , sport , compusa din trei consilieri.
3. Cornisia pentru amenajarea teritoriului , urbanism , agricultura , administratie publica
locala , compusa din trei consilieri .
Art. 2 Nominalizarea consilierilor locali in cornisiile de specialitate se vor face la o
~edinta ulterioara .
ART. 3. Atributiile , sarcinile ~i functionarea cornisiilor de specialitate se vor stabili de
catre consiliul local prin regulamente proprii de functionare ~i organizare .
ART. 4. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica ~i se comunica prin grija
secretarului cu :
Institutia Prefectului Judetului Bihor
Membrii consiliului local
prin afi~are
la dosar .

PRESEDINTE DE S

Baruta Mircea

SECRETAR

55

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 7
din 31.07.2012
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

HOTARASTE:

~edinta

Art. unic. Domnul consilier Baruta Mircea se alege in calitate de
al Consiliului Local al ora~ului Va~cau .
Se comunica cu:
- Institutia Prefectului judetului Bihor
- La dosar

PRESEDINTE DE S
Baruta Mircea

Red. P .R
Ex. 3

INTA

pre~edinte

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

de

ROMANIA
JUDE'fUL BillOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA nr. 8
din 31.07.2012
privind aprobarea ordinii de zi
Avand in vedere prevederile art 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicat:a, privind administratia publica
!ocala, referitoare Ia ordinea de zi,

in baza art. 43 ~i 45 alin

1, din Legea nr. 215/2001, republicat:a, privind administratia publica !ocala,

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

HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobii in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de ciitre primarul ora~ui Va~ciiu, pentru
~edinta

ordinarii din data de 31 .07.2012.

1. Alegerea pr~edintelui de ~edinta
2. Proiect de hotarare privind nominalizarea membrilor care vor face parte din comisiile de
specialitate din cadrul Consiliului Local al or~ului Va~cau
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare al
Consiliului Local al or~ului V ~cau

3.

4. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri din cadrul Consiliului Local al
or~ului V~diu , dintre care unul sa faca parte din Consiliul de administratie al ~colii cu
clasele I - VIII " Nicolae Bogdan " V~cau iar celalalt sa faca parte din Comisia pentru
Evaluarea ~i Asigurarea Calitatii din ~coala
5. Proiect de hotarare privind infiintarea la nivelul or~ului V~cau a Grupului de lucru
local ( G.L.L.) pentru incluziunea sociala a romilor
6. Prezentarea adresei nr. 2836 I 26.06.2012 formulata de medicii de familie din or~ul
V~cau referitoare la unele imbunatatiri ce trebuiesc tacute Ia imobilul Dispensarul Uman
din or~ul V~cau
7. Prezentarea adresei nr. 1044 din 25.07.2012 a S.C. Solceta S.A Stei prin care ni se
comunica rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare
a or~ului V~cau ce a fost incheiat in data de 02.04.2009.
Art. 2. Se comunicli cu:

- Institutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

PRESEDINTE DE E
Biiruta Mircea

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

~

ROMANIA
WDETUL BlliOR
CONSiLIUL LOCAL AL ORA$ULUI VASCAU

HOTARAlu:A nr. 9
din 31.07.2012
privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioarii

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 ~edin!a anterioara,

in

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

Iocala,
Consiliul Local al

or~ului

Art. 1. Se aproba

V ~cau, cu unanimitate de voturi ,

continutul procesului verbal de la

23.06.2012, a Consiliului Local al

~edinta

anterioara din data de

or~ului V~cau .

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

PRE$EDINTE DE
Baruta Mire

Red. P.R.
Ex. 3

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA nr. 10
din 31.07.2012

privind nominalizarea membriJor care vor face parte din comisiiJe de specialitate
din cadrul Consiliului Local al or~ului V ~cau
Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 3269/26.07.2012, intocrnit de doamna Pop Rodica avand
functia de secretar in cadrul Primariei or~ului V~cau prin care se arata necesitatea adoptarii
unei hotarfui ;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al or~ului V ~cl:i.u -ing. ec. Florin
Porge inregistrata la nr .3295 din 27.07.2012;
- Vazand avizul favorabil al Cornisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local V~cau ;
- in conforrnitate cu prevederile art. 17 din O.G. nr. 35 /2002 pentru aprobarea
Regulamentului cadrul de organizare ~i functionare a consiliilor locale , cu modificarile ~i
completarile ulterioare precum ~i art. 54 din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publica
!ocala ,republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare ;
in temeiul art. 45, coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "b" din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata , cu rnodificarile ~i completarile ulterioare;
Consiliul Local al or~t.ilui V~cau, cu 6 voturi pentru ~i 5 impotriva
HOTARASTE:
Art.1 . Se aproba norninalizarea celor 5 membrii care sa faca parte din comlSla de
specialitate din cadrul Consiliului Local al or~ului V ~cau pentru activitati economicofmanciare , administrarea domeniului public ~i privat al or~ului , juridica ~i disciplina , protectia
mediului ~i turism , astfel :dl.Porge loan -pre~inte , dl. Tudor Adrian -secretar, dl.Popa Marius membru, dl. Ciucian Adrian -membru ~i d-na Ciep Mariana -membru.
Art. 2 .Se aproba nominalizarea celor 3 membrii care sa faca parte din cornisia de
specialitate din cadrul Consiliului Local al or~ului V ~cau pentru activitati social culturale ,
invatamant , sanatate , farnilie , munca, protectie sociala, tineret , sport, astfel : dl.Baruta Mirceapre~edinte, dl.Borti~ Marinel loan -secretar ~i dl.Coroiu Emanuel-membru..
Art. 3 . Se aproba norninalizarea celor 3 membrii care sa faca parte din
comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al or~ului V ~cau pentru amenajarea
teritoriului,urbanism,agricultura ,administratie publica locala astfel : dl. Burs~iu Drago~ pre~edinte, dl .. Draghiciu Mugur -secretar ~i dl.Teaha Mihaiu- membru .
Art. 4 . Cu data adoptarii prezentei hotarfui ,Hotararea Consiliului Local V~cau nr. 6/2008
se abroga.
Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliului local ~i
primarului or~ului V ~cau.
Art. 6. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului Judetului Bihor
- Primarului or~ului V~cau
Consilierilor locali
La dosar

PRESEDINTE DE EDINTA
Baruta Mircea
Red.RP Ex. 13
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ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA Nr.ll
din 31.07.2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare al Consiliului
Local al ora~ului V~cau
A vand in vedere :

- Raportul de specialitate nr. 3237/24.07.2012, intocmit de doamna Pop
Rodica avand functia de secretar in cadrul Primariei or~ului Va~au prin
care se arata necesitatea adoptarii unei hotarfui. ;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau ing. ec. Florin Porge inregistrata la nr .3294 din 24.07.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Va~cau ;
- Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala
in administrafia publica;
- Prevederile O.G nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare ~i functionare a consiliilor locale, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
- prevederile art. 85, alin. (3) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul
ale~ilor locali, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. "a", alin. (3), lit. "a" ~i art. 45, alin. (1),
coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "b" din Legea 215/2001 privind administratia
publica !ocala, republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Consiliul Local al ora~ului V a~cau, cu unanimitate de voturi,

Art.l . Se aproba Regulamentul de Organizare ~i Functionare al Consiliului
Local al ora~ului Va~au, conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare .
Art. 2. Cu data adoptarii prezentei hotarfui. ,Hotararea Consiliului Local
V~cau nr. 48/2008 se abroga.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarfui. se incredinteaza
Consiliului local ~ primarului ora~ului Va~cau.
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectu1ui Judetului Bihor
- Primarului or~ului Va~cau
- Consilierilor locali
- La dosar

.

.

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica
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ROMANIA

JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA Nr.12
din 31.07.2012
Privind desemnarea a doi consilieri din cadrul Consiliului Local al orasului Vascau~ dintre
care unul sa faca parte din Consiliul de administratie al Scolii cu clasele 1-VIII
,Nicolae Bogdan , Va~cau iar celalalt sa faca parte din Comisia pentru Evaluarea ~i
Asigurarea Calitatii din ~coala

Avand in vedere :
- Raportul de specialitate nr. 3272/26.07.2012, intocmit de doamna Pop
Rodica avand functia de secretar in cadrul Primariei ora~ului Va~cau prin care se
arata necesitatea adoptarii unei hotarari ;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec.
Florin Porge inregistrata la nr .3294 din 27.07.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Va~cau ;
In conformitate cu prevederile art. 36 , alin. 6 lit. a pc. 1 ~i art. 45 din Legea
nr. 215 I 2001 ,legea administratiei publice locale , republicata cu modificarile ~i
completarile ulterioare,
Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu 6 voturi pentru, o abtinere ~i 4
impotriva ,
HOTARASTE:

Art.1 . Se aproba desemnarea unui consilier din cadrul Consiliului Local al
ora~ului Va~cau care sa faca parte din Consiliul de administratie al Scolii cu cls. I
-VIII , Nicolae Bogdan, Va~cau in persoana domnului Porge loan .
Art. 2. Se aproba desemnarea unui consilier din cadrul Consiliului Local al
ora~ului Va~cau
care sa faca parte din Comisia pentru Evaluarea ~i Asigurarea
Calitatii din ~coala in persoana domnului Bortis Marine! - loan .
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza domnilor
consilieri desemnatii .
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Bihor
- Primarului ora~ului Va~cau
- Scolii cu cis. I -VIII " Nicolae Bogdan " Va~cau
- La dosar

PRESEDINTE DE
Baruta Mir e

Red.PR,ex.5
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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA Nr. 13
din 31.07.2012

privind infiintarea la nivelul ora~ului Va~cau a Grupului de lucru local ( G.L.L)
pentru incluziunea sociala a romilor
Avand in vedere :
- Raportul de specialitate nr. 3275/26.07.2012, intocmit de domnul Sabau loan avand
functia de referent 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 .3297 din 27.07.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ;
- Prevederile Hotararii Guvernului nr. 1221/2011 ,prin care s-a aprobat Strategiei
Guvemului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apaqinand minoritatii romilor pentru perioada
2012 - 2020 .
in temeiul art. 36 , alin.(2) , art. 45, alin.1 , coroborat cu art. 115, alin. (1 ), lit. "b" din Legea
215/2001 privind adrninistratia publica locala, republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi,

Art.l . Se infiinteaza la nivelul ora~ului Va~cau Grupul de lucru local ( G.L.L.) pentru
incluziunea sociala a romilor , ce va fi format din :
a). expertul local pentru romi
b).un reprezentant al Politiei ora~ului Va~cau
c). un reprezentant al Scolii cu cls. I-VIII "Nicolae Bogdan " Va~cau
d). 3 reprezentanti ai Consiliului Local al ora~ului Va~cau
e) un reprezentant al sanatatii pe plan local
f) un delegat al comunitatii locale a romilor din G.I.L
Art. 2 .(1) Se desemneaza 3 ( trei) membrii ai Consiliului Local al ora~ului Va~cau , care
vor face parte din Grupul de lucru local ,infiintat conform art. 1, dupa cum urmeaza :
a). domnul Tudor Adrian
b). domnul Draghiciu Mugur
c). domnul Baruta Mircea
(2) Ceilalti membrii ai G.L.L. vor fi nominalizati de catre institutiile sau organizatiiile din
care fac parte , la solicitarea expertului local pentru romi .
Art. 3. Grupul de lucru local va duce la indeplinire atributiile specifice stabilite in Strategia
Guvemului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apaqinand minoritatii rornilor pentru
perioada 2012 - 2020 ,aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1221/ 2011 .
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Primarului ora~ului Va~cau
Politiei ora~ului Va~cau
Scolii cu cls. 1-VIII " Nicolae Bogdan " Va~cau
Consilierilor desemnati
Expertul local pentru romi
La dosar

-

-

PRESEDINTE DE SEDINTA
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HOTARAREA nr.14
din 17.08.2012
privind alegerea pr~edintelui de ~edinta
Avand in vedere prevederile art. 3 5, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, legea
administratiei publice locale, republicata, referitoare Ja alegerea unui pre~edinte de
~edinta ~i votul majoritatii consilierilor.
in baza art. nr. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea adrninistratiei publice
locale, republicata;
Consiliul Local al

or~ului

V ~cau, in unanimitate de voturi

HOTARAsTE:

Art. unic. Dornnul consilier Baruta Mircea se alege in calitate de
~edinta al Consiliului Local al or~ului Va~cau.
Se comunica cu:
- Institutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

PRESEDINTE DE
Baruta Mir

Red. P.R
Ex. 3
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HOTlRAREA nr. 15
din 17.08.2012
privind aprobarea ordinii de zi
Avand in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrafia publica
locala, referitoare la ordinea de zi,

In baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrafia publica locala,
Consiliul Local a1 or~ului V~cau, cu unanimitate de voturi;

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre primarul
~edinta

or~ului Va~cau,

pentru

ordinarii din data de 17.08.2012.
1. Alegerea pre~edintelui de

~edinta.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii de solutii tehnice ale proiectului
tehnic fata. de studiul de fezabilitate pentru proiectul , Modemizare drum forestier
Varzarii de Sus- Oproaia , cu o lungime de 5,1 km. conform contractului de finantare
avand nr. C125B011160500054/02.03 .2012 , program cu finantare F.A.D.R.
3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.000 lei in vederea achizitionarii unui
echipament de joe pentru echipa de fotbal a ora~ului Va~cau care activeaza in Liga a IVa a judetului Bihor
4. Proiect de hotarare privind aprobarea noii denumiri a unitatii de invatamant , incepand
cu anul ~colar 2012/2013 la nivelul ora~ului Va~cau
5. Raportul general privind starea ~i calitatea invatamantului din Scoala Gimnaziala , Nicolae
Bogdan, Va~cau pentru anul ~colar 2011-2012 ~i anexele 1-4 respectiv Viziuna ~i
Misiunea Scolii Gimnaziale ,Nicolae Bogdan"Va~cau, Oferta educationala a Scolii
Gimnaziale , Nicolae Bogdan" Va~cau , Parteneriate , protocoale de colaborare , proiecte
incheiate in anul ~colar 2011-2012 ~i activitati extra~colare din anul ~colar 2011-2012.
Art. 2. Se comunica cu:

- Institufia Prefectului judetului Bihar
- La dosar
PRESEDINTE DE S

Baruta Mire
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HOTARAREA or. 16
din 17.08.2012
privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioari

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

Art. 1. Se aproba

cu unanimitate de voturi ,

continutul procesului verbal de la

31.07.2012, a Consiliului Local al

~edinta

anterioara din data de

ora~ului Va~cau.

Art. 2. Se comunica cu:

- Institutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

PRESEDINTE DE S
Baruta Mire a

(

I

(r ~
1
I

Red.P.R.
Ex. 3

•

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

-{5-

ROMANIA
JUDETUL BillOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr.17
din 17.08.2012

privind aprobarea modificirii de solutii tehnice ale proiectului tehnic fati de studiul de
fezabilitate pentru proiectul ,Modernizare drum forestier Virzarii de Sus - Oproaia , cu o
lungime de 5,1 km. conform contractului de finantare avind nr.
C125B011160500054/02.03.2012, program cu finantare F.A.D.R.

Avand in vedere :
- Raportul de specialitate nr. 3444/ 13 .08.2012, intocmit de domnul Tulvan Eugen avand
functia de referent de specialitate in cadrul Primliriei ora~ului Va~cau prin care se arata
necesitatea adoptarii unei hotlirari ;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al o~ului V~cau - ing. ec. Florin Porge
inregistrata la nr .3445 din 13.08.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local V~cau ;

-Nota explicativa emisa de Agentia de plati pentru dezvoltare rurala ~i pescuit inregistrata
la Primaria ora~ului Va~cau la nr. 3443/ 13 .08 .2012 .
In conformitate cu dispozitiile art. 42 ,alin. 1 din Legea nr. 500 I 2002 privind finantele
publice cu modificarile ~i completlirile 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, coroborat cu art. 115, alin.
(1 ), lit. "b" din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu modificarile ~i
completlirile ulterioare;
Consiliul Local al

ora~ului Va~cau,

cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba modificarea de solutii tehnice ale proiectului tehnic fat§. de studiul de
fezabilitate pentru proiectul " Modernizare drum forestier Vlirzarii de Sus - Oproaia " cu o
lungime de 5,1 km. conform contractului de finantare avand nr. C125B011160500054/ 02.03.2012,
program cu finantare F.A.D.R,potrivit anexei Ia prezenta hotlirare.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului
Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului .
Art. 3. Prezenta hotlirare se comunica :
Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Primarului ora~ului Va~cau
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului
Prin afi~are
La dosar

PRESEDINTE DE SE

Baruta
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- -7oROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULID VASCAU

HOTARAREA nr. 18
din 17.08.2012
privind alocarea sumei de 2.000 lei in vederea acbizitionirii unui ecbipament de joe pentru
echipa de fotbal a ora$ului Va$ciu care activeazi in Liga a IV-a a judetului Bibor

A vand in vedere :
- Raportul de specialitate 3441 din 13.08.2012, intocmit de domnul Sabau loan
,referent 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 or~ului V~cau -ing. ec. Florin Porge
inregistrata Ia nr .3446 din 13.08 .2012;
- Vazfuld avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

Va~au

;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 273 - Legea Finantelor pe anul 2006 cu
modificarile ~i completarile ulterioare ;
in temeiul prevederilor Legii nr. 293 /2011 -Legea bugetului de stat pe anul2012;
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 2.000 lei in vederea achizitionarii unui echipament de
JOC

pentru echipa de fotbal a

ora~ului Va~cau

care activeaza in Liga a IV-a ajudetului Bihoc

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

Contabilitate sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihor;
Directiei Finantelor Publice Bihor
Serviciului Buget - Contabilitate;
Prin afi~are;
La dosar.

PRESEDINTE DE SE
Baruta Mircea
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ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIUL LOCAL AL O~ULUI VASCAU

HOTAAAREA nr. 19
din 17.08.2012
privind aprobarea atribuirii noii denumiri a unititii de invitimant , incepand cu anul
~colar 2012/2013 Ia nivelul ora~ului Va~ciu
Avand in vedere :
- Raportul de specialitate m. 34371 13.08.2012, intocmit de doamna Pop Rodica avand functia de secretar in

cadrul Pri.mariei O.Gl$ului Vascau prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari ;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Vascau -ing. ec. Florin Porge
inregistrata la nr .3440 din 13.08 .2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local V~cau ;
- Prevederile art. de prevederile art. 4 din Ordinului Ministerului Educapei , Cercetarii , Tineretului si Sportului
m. 6564 I 13.12.2011 , art. 61 din Legea educatiei natJonale m. 1/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare si ale
art. 2 din Ordonanta Guvemului m. 63 12002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri , aprobata cu modificari si
completari prin Legea m . 48 I 2003 , cu modificarile ~ completarile ulterioare ;
in temeiul art.36 , alin. 6lit. a ,pc.1 ;I art. 45,alin. 1, coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "b" din Legea 21512001
privind administratia publica localA, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al

ora~ului Va~cau,

cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:
Art.1 . Se aproba atribuirea noii denumiri a unitatii de invatamant , incepand cu anul
2012 /2013 Ia nivelul ora~ului Va~cau, dupa cum urmeaza :
A. Unitate de invatamant cu personalitate juridica
Unitatea de invatamant pentru invatamantul gimnazial

Scoala Gimnaziala

Numele/nr.

Nicolae Bogdan

Localitatea

Va~cau

Nivelul

~colarizat

~colar

PRE,PRI,GIM/PRI
Va~cau,str.

Adresa

Crinului, nr. 2/A

B. Unitati de invata.mant iara personalitate juridica ( structuri arondate)
Unitatea
de Unitatea
Adresa
de Nivel de ~colarizare
cu invatamant arondata
invatamant
personalitate juridica
PRE
Va~cau,str. Unirii, nr.
Gradinita cu program
normal
28
Scoala Gimnaziala
, Nicolae Bogdan"
PRE
Gradinita cu program
Va~cau , str. Cri~ului ,
nr- 10
prelungit
Cimp , nr. 38
Scoala Primara
PRI
Art. 2. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului Judetului Bihor
- Primarului ora~ului Va~cau
Scolii Gimnaziale "Nicolae Bogdan "
La dosar

Va~cau
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SECRETAR
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ROMANIA

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

HOTARAREA nr.20
din 28.09.2012
privind alegerea pr~edintelui de ~edint;a
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

HOT~TE:

Art. unic. Dornnul consilier Bort~ Marine} loan se alege in calitate de
pre~edinte de ~edint;a al Consiliului Local al ora~ului Va~cau.
Se comunica cu:
- Institu!ia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

PRE~EDINTE DE ~EDINTA

B~
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SECRETAR
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ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA nr. 21
din 28.09.2012
privind aprobarea ordinii de zi
Avand in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001 , republicata, privind administrat.ia publica
locala, referitoare la ordinea de zi,

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

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre primarul
~edinta

ora~ului V~cau,

pentru

ordinara din data de 28.09.2012.
1. Alegerea pre~edintelui de

~edinta.

2. Proiect de hotadire privind rectificarea bugetului de venituri
cu suma de 41 ,90 mii lei .
3. Proiect de hotlirare privind rectificarea bugetului de venituri
cu suma de 91,81 mii lei .

~i

~i

cheltuieli pe anul2012

cheltuieli pe anul 2012

4. Proiect de hotlirare privind crearea unui nr. cadastral nou in suprafatli de 964 mp. din nr.
top 242 I 19 (din totalul de 15205 mp. ) din CF nr. 106 Va~cau, proprietatea ora~ului Va~cau .
5. Proiect de hotlirare privind alocarea sumei de 10.162,02lei pentru proiectul "Centrul
National de Informare ~i promovare Turistica" , din bugetul pe anul2012 .
6. Proiect de hotlirare privind aprobarea programului de masuri privind gospodlirirea ~i
infrumusetarea ora~ului Va~cau ~i a localitatilor componente precum ~i a stabilirii ~i
sanqionlirii unor fapte cu character contraventional pe raza ora~ului Va~cau .
7. Proiect de hotlirare privind aprobarea in principiu a concesionlirii, prin licitatie publica , a
unui teren, in suprafata de 131 mp. avand nr. cadastral 50247 din CF nr. 50247 Va~cau,
proprietatea ora~ului Va~cau.
8.

Proiect de hotlirare privind aprobarea in principiu a concesionlirii, prin licitatie publica , a
unui teren , in suprafatli de 121 mp. avand nr. cadastral 50246 din CF nr. 50246 Va~cau ,
proprietatea ora~ului Va~cau .

9. Proiect de hotlirare privind aprobarea Studiului de fezabilitate ~i a documentatiei tehnico
-economica pentru proiectul , Creearea ~i dotarea Centrului National de Informare ~i
Promovare Turistica ora~ Va~cau ,.
Art. 2. Se comunica cu:
- Institut.ia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

PRESEDINTE DE SEDIN .A
Borti~

CONTRASEMNEAZA

Marine! loan

SECRETAR

Po;r;i~

Red. P.R,Ex. 3
/

\

-74ROMANIA
JUDETUL BlliOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 22
din 28.09.2012
privind aprobarea procesului verbal de Ia

~edinta

anterioara

Avand In vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001 , republicatii, privind
administratia publica locala, referitoare la aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterioara,
in temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001 , republicata, privind administrapa publica
local a,
Consiliul Local al

ora~ului

V a~cau, cu unanimitate de voturi ,

HOTARA~TE:

Art . 1. Se aproba

continutul procesului verbal de la

17.08.2012, a Consiliului Local al

~edinta

anterioara din data de

ora~ului Va~cau .

Art. 2. Se comunica cu:

- Institutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

PRESEDINTE DE SEDINfA
Borti~ Marine! loan
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ROMANIA
JUDETUL BlliOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 23
din 28.09.2012

privind rectificarea bugetului de venituri

~i

cheltuieli pe anul2012 cu suma de 41 ,90 mii lei

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 3956/21.09.2012 intocmit de doamna Roman Daliana avand functia
de

~ef serviciu

in cadrul compartimentului fmanciar contabil taxe

~i

impozite al Primariei ora~ului Va~cau

prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al

ora~ului Va~cau

-ing. ec. Florin Porge

inregistrata la nr .3957 din 21.09.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau

;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012, Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, prin adresa nr. 32799/28.08.2012 a D.G.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

V a~cau, cu unanimitate de voturi
HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri
Va~cau

~i

cheltuieli a Consiliului Local al

ora~ului

pe anul2012 cu suma de 41 ,90 mii lei, conform anexei care face parte 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:

Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Directiei Finantelor Publice Bihor
Compartimentului buget contabilitate
La dosar

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

PRESEDINTE DE SEDINf A
Borti~ Marine! loan
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ROMANIA
JUDETUL BillOR
CONSll-IUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU
HOTARAREA nr. 24
din 28.09.2012

privind rectificarea bugetului de venituri

~i

cheltuieli pe anul2012 cu suma de 91 ,81 mii lei

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 3953 /21.09 .2012intocmit de doamna Roman Daliana avand
funqia de

~ef serviciu

ora~ului Va~cau

in cadrul compartimentului financiar contabil taxe

~i

impozite al Primariei

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 .3955 din 21.09.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012,
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile

~i

completarile ulterioare, prin

prin adresa nr. 33075/17.09.2012 a D.G.F.P. Bihar, in baza Ordonantei nr. 13/2012 pentru bugetul
local al

ora~ului Va~cau

au fost repartizati unii indicatori.

in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a

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

administratiei publice locale, republicata;
Consiliul Local al

ora~ului Va~cau,

cu unanimitate de voturi

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri
ora~ului Va~cau

~i

cheltuieli a Consiliului Local al

pe anul2012 cu suma de 91,81 mii lei, conform anexei care face parte 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:

Institutiei Prefectului Judetului Bihar
Direqiei Finantelor Publice Bihar
Compartimentului buget contabilitate
La dosar
PRESEDINTE DE SEDINTA
Borti~ Marine} loan

~
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ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULill VASCAU
HOTARAREA nr. 25
din 28.09.2012

privind crearea unui numar cadastral nou In suprafata de 964 mp. din nr. top 242/19 (din
totalul de 15205 mp.) din C.F. nr. 106 Va~cau

Avand In vedere :
-Raportul de specialitate nr. 3943 din 20.09.2012, lntocmit de dornnul sing.Tulvan
Eugen, referent de specialitate In cadrul compartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului ,
prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari ,
-Expunerea de motive prezentaHi de dornnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin
Porge lnregistrata la nr .3944 din 20.09.2012;
- Vlizand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ;
-Planul Cadastral ~i Planul de situatie privind identificarea suprafetei de 964.mp. din nr. top
242 I 19 din CF nr. 106 Va~cau,
-Ordinul Administratiei Publice nr. 634/ 2006 privind aprobarea Regulamentului privind
continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in Cartea
Funciara, modificat ~i completat prin Ordinul nr. 785/2011 ;
In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45 alin. 3 ~i art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata;
Consiliul Local al

ora~ului

V a~cau, cu unanimitate de voturi

Art.1. Se aproba crearea unui numar cadastral nou In suprafata de 964 mp. din nr. top
242/19 (din totalul de 15205 mp.) din CF nr. 106 Va~cau .
Art. 2. Situatia juridica a imobilului se va reglementa ulterior , In sensul categoriei de
folosinta .
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se lncredinteaza Compartimentului
Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului
Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Bihar.
0 .C.P .I Bihar
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului
Prin afisare.
La dosar.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Bo~ Ioan
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ROMANIA
JUDETUL BlliOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARA!u:A nr. 26
din 28.09.2012

privind alocarea sumei de 10.162,02lei pentru proiectul ,Centru National de
Informare ~i promovare Turistica", din bugetul pe anul2012
Avand In vedere :
- Raportul de specialitate 3906 din 19.09.2012, lntocmit de doamna Roman Daliana ,
~ef Serviciu Contabilitate, 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 .3913 din 19.09.2012;
- 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 ;
in temeiul prevederilor Legii nr. 293 /2011 -Legea bugetului de stat pe anul2012;
in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i art .45 din Legea 215/2001 Legea administratiei publice
locale, republicata.
Consiliul Local al

ora~ului Va~cau,

cu 10 voturi pentru

~·

o ahtinere

Art. 1. Se aproba alocarea sumei de 10.162,02 lei , din bugetul

pentru proiectul , Centrul National de lnformare

~i

promovare Turistica .

Art. 2. Se aproba depunerea proiectului , Creearea

Informare

~i

Promovare Turistica

, Creearea

~i

dotarea Centrului National de lnformare

anexei

ata~ate

Va~cau

,

local pe anul 2012

precum

si
~i

~i

dotarea Centrului National de

costurile

investitiei

obiectivului

Promovare Turistica Va~cau, conform

la prezenta hotarare .

Art. 3. Cu ducerea la lndeplinire 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;
Directiei Finantelor Publice Bihor
Serviciului Buget - Contabilitate;
Prin afi~are ;
La dosar.
PRESEDINTE DE SEDINfA
Borti~ Marinel loan

~
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ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA or. 27
din 28.09.2012

privind aprobarea programului de masuri privind gospodarirea $i infrumusetarea ora$ului
Va$ciu $i a localitatilor componente precum $i a stabilirii $i sanctionarii unor fapte cu caracter
contraventional pe raza ora$ului Va$ciu

,_

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 3912 /2012 intocmit de ditre domnul Tulvan Eugen, avand functia
de referent specialitate in cadrul Primariei ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea adoptlirii unui
proiect de hotarare;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin Porge
inregistrata Ia nr .3942 din 20.09.2012;
- Vlizand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ;
in conformitate cu prevederile OG nr. 21/2002 privind gospodlirirea localitatilor urbane ~i
rurale modificata, a art. 1 din OG 2/2001 privind regmul juridic al contraventiilor modificat ~i
completat;
in temeiul art. 36, alin.2 ,lit.c , alin 4lit. e , f,alin. 6lit.a (.9,10) ~i 45 din legea 215/2001legea
administratiei publice locale, republicata
Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu unanimitate de voturi
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba programul de masuri , prevlizut in anexa nr. 1 - privind gospodlirirea

infrumusetarea

ora~ului Va~cau ~i

a localitatilor componente precum

fapte cu caracter contraventional pe raza ora~ului
Art. 2. Constatarea contraventiilor
~

Va~cau

precum

~i

~i

~i

a stabilirii

~i

~i

sanqionarii unor

Va~cau .

sanctionarea acestora se face de catre primarul

ora~ului

de catre salariatii din compartimentele de resort ale aparatului propriu, anume

domnul sing. Tulvan Eugen, referent de specialitate in cadrul compartimentului de urbanism

~i

amenajarea teritoriului .
Art. 3. Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul

ora~ului

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei prefectului Judetului Bihor
Primarului ora~ului V a~cau
Compartimentului resurse umane ~i amenajarea teritoriului
Prin afi~are
La dosar

PRESEDINTE DE SEDINTA
Borti~ Marine} loan

~
Red.RP Ex.5
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ROMANIA
JUDETUL BlliOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU
HOTARAREA or. 28
din 28.09.2012

privind aprobarea in principiu a concesionarii, prin licitatie publica, a unui teren , in
suprafata de 131 mp. avand nr. cadastral 50247 din CF. nr. 50247 Va~cau , proprietatea
ora~ului Va~cau .
Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 3908 din 19.09.2012, intocmit de domnul sing. Tulvan
Eugen, referent de specialitate in cadrul compartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului ,
prin care se arata oportunitatea concesionarii unei suprafete de teren ;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau - ing. ec. Florin
Porge inregistrata Ia nr .3909 din 19.09.2012;
- Vazand avizul favorabil al Cornisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ;
In conforrnitate cu prevederile O.U.G 54/2006 privind regimul concesionarilor, bunurilor
proprietate publica,modificata ~i H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a O.U.G. nr. 54 I 2006.
In temeiul art. 36, alin. 5, lit. a , art. 45, alin. 3 ~i art. 123 alin. 1 si 2 din Legea nr.
215/2001 privind adrninistratia publica local a, republicata;
Consiliul Local al

ora~ului

V a~cau, cu unanirnitate de voturi

Art.1. Se aproba , in principiu concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren in
suprafata de 131
ora~ului

mp. avand nr. cadastral 50247 din CF nr. 50247

Va~cau

, proprietatea

Va~cau .

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

~i

amenajarea teritoriului .

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Bihor.
Compartimentului urbanism

~i

amenajarea teritoriului.

Prin afisare.
La dosar.

PRESEDINTE DE SEDINTA

~~
RedRP Ex.5

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

ROMANIA
JUDETUL Bll-IOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA or. 29
din 28.09.2012

privind aprobarea in principiu a concesionarii, prin licitatie publica, a unui teren , in
suprafata de 121 mp. avand nr. cadastral 50246 din CF. nr. 50246 Va~cau , proprietatea
ora~ului V a~cau .

.r-

Avand in vedere :
-Raportul de specialitate nr. 3910 din 19.09.2012, intocmit de domnul sing. Tulvan
Eugen, referent de specialitate in cadrul compartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului ,
prin care se arata oportunitatea concesionarii unei suprafete de teren ,
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin
Porge inregistrata la nr .3911 din 19.09.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ;
In conformitate cu prevederile O.U.G 54/2006 privind regimul concesionarilor, bunurilor
proprietate publica,modificata ~i H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a O.U.G. nr. 54 I 2006.
In temeiul art. 36, alin. 5, lit. a , art. 45, alin. 3 ~i art. 123 alin. 1 si 2 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica local a, republicata;
Consiliul Local al

ora~ului

V a~cau, cu unanimitate de voturi

Art.1. Se aproba , in principiu concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren in
suprafata de 121
ora~ului

mp. avand nr. cadastral 50246 din CF nr. 50246

Va~cau

, proprietatea

Va~cau .

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

~i

amenaj area teritoriului .

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Bihor.
Compartimentului urbanism

~i

amenajarea teritoriului.

Prin afisare.
La dosar.

PRESEDINTEDE SEDINTA
Borti~ Marine} loan

~
Red.RP Ex.5

/

/

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

ROMANIA
JUDETUL BlliOR
CONSILruL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU
HOT ARAREA or. 30
din 28.09.2012
privind aprobarea Studiului de fezabilitate ~i a documentatiei tehnico- economici
pentru proiectul ,Creearea ~i dotarea Centrului National de Informare ~i Promovare
Turistici or~ Va~ciu,

-

Avand in vedere :
- Raportul de specialitate nr. 4069 din 28.09.2012 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 a1 ora~ului V~cau - ing. ec.
Florin Porge , inregistrata la nr. 4070 din 28.09.2012 ;
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Va~cau ;

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. 4 .lit. d , alin. 5 ,lit. c ~i art .45 ,art. 49 si art. 115
din Legea 21512001 Legea administratiei publice locale, republicata.
Consiliul Local al or~ului V~cau, cu 10 voturi pentru ~i o abtinere ,
HOTARA~TE

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru investitia : ,Creearea

~i

dotarea
,conform anexei la

Centrului National de Informare ~i Promovare Turistica or~ Va~cau
prezenta hotarare .
Art. 2.Se aproba documentatia tehnico -economica pentru proiectul ,Creearea ~i
dotarea Centrului National de Informare ~i Promovare Turistica or~ Va~cau, .
Art. 3. Valoarea investitiei pentru proiectul Creearea ~i dotarea Centrului National de
Informare ~i Promovare Turistica or~ Va~cau este de : 463.101,23 lei din care Constructie +
Montaj (C+M)=219.317,00 lei
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului
Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului ;
Art. 5. Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului Judetului Bihor;
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea teritoriului ;
Prin afi~are ;
La dosar
PRE~EDINTE DE ~EDINTA
Borti~

~

Marinel loan

Red.P.R,cx.5
"1
J
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

~

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSIUUL LOCAL AL ORA~ULUI V ~CAU

HOTARAREA nr.31
din 31.10.2012

privind alegerea pr~edintelui de ~edinta
Avand in vedere prevederile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, legea
administratiei publice locale, republicata, referitoare la alegerea unui pre$edinte de
$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

HOTARJ\sTE:

Art. unic. Domnul consilier Borti$ Marine! loan
de $edint3. al Consiliului Local al ora$ului Va$cau.
Se comunica cu:
- lnstitutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

se alege in calitate de

pr~edinte

PRE~EDlNTE DE ~EDINTA

BoTti$ Marine! loan

Red. P.R
Ex. 3

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

Pof odic:a

ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIDL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA or. 32
din 31.10.2012
privind aprobarea ordinii de zi
Avand in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publici
!ocala, 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;

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre primarul ora§ului Va§cau, pentru
§edinta ordinarii din data de 31.10.2012.

..---

1. Alegerea pre~edintelui de ~edinta.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 20 12
cu suma de 5,65 mii lei .
3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 13 mii lei pentru plata racordurilor electrice
la obiectivul de investitii , Alimentare cu apa Clmp , Clmp Moti , Cole~ti , .
4. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 16 mii lei pentru achizitionare lama (cupa)
tractor U 650 .
5. Proiect de hotarare privind acordarea unui premiu in valoare de 500 lei domnului Borti~
loan cu ocazia implinirii varstei de 100 ani .
6. Proiect de hotarare privind rezilierea contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public
de salubrizare a ora~ului Va~cau incheiat cu S.C. Solceta Stei in data de 02.04.2009.
7. Proiect de hotarare privind solicitarea transmiterii prin Hotarare a Guvernului Romaniei a
unui bun imobil ( construqie ~i teren ) aflat in domeniul public al statului ~i administrarea
Ministerului Finantelor Pub lice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala -Directia
Generala a Finantelor Pub lice a judetului Bihar in domeniul public al ora~ului Va~cau ~i
administrarea Consiliului Local al ora~ului Va~cau
8. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate ~i a caietului de sarcini in
vederea consesionarii terenului in suprafata de 121 mp. amplasat in ora~ul Va~cau , str.
Boiului , f.n. avand nr. cadastral 50246 din CF 50246 Va~cau .
9. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate ~i a caietului de sarcini in
vederea consesionarii terenului in suprafata de 131 mp. amplasat in ora~ul Va~cau, str.
Boiului, f.n. avand nr. cadastral 50247 din CF 50247 Va~cau .

...

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
Borti~ Marine! loan

~
Red. P.R,Ex. 3

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

p~ f·~

-~-

ROMANIA
niDETUL BlliOR
CONSILillL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU

HOTARAREA nr. 33
din 31.10.2012
privind aprobarea procesului verbal de Ia $edinta anterioara

Avand In vedere prevederile art. 42, alin. S, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind
administratia publica locala, referitoare )a aprobarea procesului verbal de la ~edinta anterioara,

In temeiul

art.

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

local a,
Consiliul Local al

ora~ului

V a~cau, cu unanimitate de voturi ,

HOTARA$TE:

Art. 1. Se aproba

continutul procesului verbal de la

28.09.2012, a Consiliului Local al

~edinta

anterioara din data de

ora~ului Va~cau .

Art. 2. Se comunica cu:

- Institutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

PRESEDINTE DE SEDINf A
Borti~ Marinel loan

~

Red.P.R.
Ex. 3

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

ROMANIA
ruDETUL BlliOR

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
,

HOTARAREA nr. 34
din 31.10.2012

privind rectificarea bugetului de venituri

~i

cheltuieli pe anul 2012 cu suma de 5,65 mii lei

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 4412 /25.10.2012 intocmit de doamna Roman Daliana avand
functia de

~ef serviciu

ora~ului Va~cau

in cadrul compartimentului financiar contabil taxe

~i

impozite al Primariei

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 .4413 din 25.10.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ;
in conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012,
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile

~i

completarile ulterioare, prin

Hotararea Consiliului Judetean Bihor nr. 220/28.09.2012 cu privire la repartizarea cotei de 20%
din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale , pentru bugetul Consiliului
Local al

ora~ului Va~cau

a fost repartizata suma de 5,65 mii lei .

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

ora~ului

Va~cau, cu unanimitate de voturi

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri
ora~ului Va~cau

~i

cheltuieli a Consiliului Local al

pe anul 2012 cu suma de 5,65 mii lei, conform anexei care face parte din prezenta

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

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Directiei Finantelor Publice Bihor
Compartimentului buget contabilitate
La dosar
PRESEDINTE DE SEDINfA

Bo~
Red.RP Ex.5

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

Po~odica

ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIDL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

..
HOTARAREA nr. 35
din 31.10.2012

privind alocarea sumei de 13 mii lei pentru plata racordurilor electrice Ia obiectivul de
investitii , Alimentare cu apa Cimp , Cimp Moti , Cole$ti ,

Avand in vedere :
- Raportul de specialitate 4435 din 26.1 0.2012, intocmit de doamna Roman Daliana
avand funqia de ~ef serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite al
Primariei ora~ului Va~cau , prin care se arata necesitatea initierii unui proiect de hotarare;
-Expunerea de motive prezentata de dornnul primar al or~ului Va~cau -ing. ec. Florin Porge
inregistrat:a la nr .4437 din 26.10.20 12;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local V~cau ;
in conformitate cu prevederile Legii nr. 273 - Legea Finantelor pe anul 2006 cu

modifidirile ~i completarile ulterioare ;
in temeiul prevederilor Legii nr. 293 /2011 -Legea bugetului de stat pe anul2012;
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 13 mii lei pentru plata racordurilor electrice Ia

obiectivul de investitii , Alimentare cu apa Cimp , Cimp Moti , Cole~ti ,.
Art. 2. Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciului Buget -

Contabilitate sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihor;
Directiei Finantelor Publice Bihor
Serviciului Buget - Contabilitate;
Prin afi~are ;
La dosar.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Borti~ Marine} loan

Red.PR,ex.5

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

ROMANIA
JUDETUL BillOR
CONSaiUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 36
din 31.10.2012
privind alocarea sumei de 16 mii lei pentru achizitionare lama (cupa) tractor U650

Avand in vedere :
- Raportul de specialitate 4436 din 26.10.2012, 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 initierii unui proiect de hotarare;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al
1nregistrata Ia nr .4438 din 26.10.2012;

or~ului V~cau

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

-ing. ec. Florin Porge

Va~au ;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273 - Legea Finantelor pe anul 2006 cu
modificarile ~i completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor Legii nr. 293 /2011 -Legea bugetului de stat pe anul2012;
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 16 mii lei pentru pentru achizitionare lama ( cupa)

tractor U650.
Art. 2. Cu ducerea la 1ndeplinire a prezentei hotarari se lncredinteaza Serviciului Buget -

Contabilitate sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihor;
Directiei Finantelor Publice Bihor
Serviciului Buget - Contabilitate;
Prin afi~are ;
La dosar.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Borti~ Marinel loan

Red.PR,ex.5

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

f

- 9~ -

ROMANIA
JUDETUL BmOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 37
din 31.10.2012

privind acordarea unui premiu in valoare de 500 lei domnului
implinirii varstei de 100 ani

Borti~

loan cu ocazia

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr.4368
avand functia de
Primariei

~ef

din 22.10.2012 intocmit de doamna Roman Daliana

serviciu in cadrul Compartimentului financiar contabil taxe

ora~ului Va~cau

~i

impozite al

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 .4438 din 26.10.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ;
in conformitate cu Legea nr. 293/2011 -Legea bugetului de stat pe anul 2012, Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile

~i

completarile ulterioare ;

in temeiul art. 36,alin. 1, 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

Art. 1. Se aproba

domiciliat in ora~ul

Va~cau,

cu unanimitate de voturi,

acordarea unui premiu in valoare de 500 lei domnului

Va~cau,

Borti~

loan

loc. Cimp ,nr. 84 ,cu ocazia implinirii varstei de 100 ani .

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

Buget - Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 3. Prezenta hotadire se comunica:

lnstitutiei Prefectului Judetului Bihor
Compartimentului buget contabilitate
La dosar

PRESEDINTE DE SEDINfA
Borti~ Marinel loan

Red.PR,ex.5

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

~

ROMANIA
JUDETUL BmOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA nr. 38
din 31.10.2012

Privind rezilierea contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de salubrizare a
ora$ului Va$ciu incheiat cu S.C. Solceta Stei in data de 02.04.2009
Avand in vedere :
Raportul de specialitate nr 4285 I 16.10.2012, intocmit de domnul Tulvan Eugen avand
functia de referent de specialitate in cadrul Primariei ora~ului Va~cau prin care se arata
necesitatea adoptarii unei hotiirari ;
Adresa ftrmei S.C. Solceta S.A. Stei nr. 1044 din data de 25 .07.2012 inregistrata Ia
Primaria ora~ului Va~cau Ia nr. 3286 I 27.07.2012 ,prin care ne solicita rezilierea contractului de
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a ora~ului Va~cau incheiat in data de
02.04.2009.
- Expunerea de motive prezentatli de domnul primar a1 ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin Porge
inregistratli Ia nr .4289 din 16.10.2012;
- Vazand avizul favorabil al Cornisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ;
In temeiul art. 36, alin. 2 lit. d, alin.6 lit.a,pct.14 ~i art. 45 coroborat cu art. 115, alin. (1),
lit. "b" din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicatii , cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
Consiliul Local al

ora~ului Va~cau,

cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobli
salubrizare a

ora~ului

rezilierea contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de

Va~cau

incheiat cu S.C. Solceta Stei in data de 02.04.2009.

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

~i

Amenajarea Teritoriului .

Art. 3. Prezenta hotiirare se comunica :
Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Primarului ora~ului Va~cau
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului
S.C. Solceta Stei
Compartimentului Gospodarie Comunala ora~ Va~cau
La dosar

PRESEDINTE DE
Borti~ Marine

Red.PR,ex. 5

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica
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ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULill VASCAU
w

HOTlRAREA nr. 39
din 31.10.2012
privind solicitarea transmiterii prin Hotarare a Guvernului Romaniei a unui bun imobil (construqie
~i teren) aflat in domeniul public al statului ~i administrarea Ministerului Finantelor Publice -Agentia
Nationala de Adrninistrare Fiscala -Directia Generala a Finantelor Pub lice a judetului Bihor in
domeniul public al ora~ului Va~cau ~i administrarea Consiliului Local al ora~ului Va~cau
Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr.4410 din 25 .10.2012 intocmit de domnul Tulvan Eugen avand
funqia de referent de specialitate in cadrul Compartimentului Urbanism
din cadrul Primariei ora~ului

Va~cau

~i

Amenajarea Teritoriului

prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari;

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al

ora~ului Va~cfm

-ing. ec. Florin Porge

inregistrata la nr .4411 din 25 .10.2012;
- Viizand avizul favorabil al Cornisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau

;

- Prevederile H.G.nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile ,la
nivelul Guvernului ,pentru elaborarea , avizarea

~i

prezentarea proiectelor de documente de politici

publice , a proiectelor de acte normative ,precum ~i a altor documente , in vederea adoptarii /aprobarii ;
- Prevederile art. 9 alin. 1 ,art.12 ,alin1
~i

~i

2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica

regimul juridic al acesteia ,actualizata ;
- Hotararea Consiliului Local al

ora~ului Va~cau

nr. 12 din data de 19.04.1994 ;

- Adresa Direqiei Generala a Finantelor Publice Bihor nr. 71.845 /27.04.2012 inregistrata Ia
Primaria

ora~ului Va~cau

Ia nr. 2120 din 04.05.2012 ;

- Nota de fundamentare nr.4409 din 25 .10.2012 a Primariei

in temeiul

ora~ului Va~cau ;

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

Legea administratiei publice locale, republicata;
Consiliul Local al

ora~ului

Va~cau, cu unanimitate de voturi,
HOTARASTE:

Art. 1. Se solicita

(constructie

~i

transmiterea prin Hotarare a Guvernului Romaniei a unui bun imobil

teren ) aflat in domeniul public al statului

~i

administrarea Ministerului Finantelor

Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice a
judetului Bihor in domeniul public al
Va~cau

ora~ului Va~cau ~i

administrarea Consiliului Local al

ora~ului

, cu datele de identificare previizute in anexa Ia prezenta hotarare, in vederea reabilitarii

modernizarii unui obiectiv de interes local .

~i

--!JfArt. 2. Ulterior publicArii HotArarii Guvernului In Monitorul Oficial ,paqile vor proceda in

termen de 30 de zile la predarea -primirea bunurilor imobile ,pe baza de protocol
in inventarul domeniului public al

~i

se vor inregistra

ora~ului Va~cau .

Art. 3. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotararii se abroga

once alte dispozitii

contrare.
Art. 4. Cu ducerea la 1ndeplinire a prezentei hotarari se 1ncredinteaza Compartimentului

Urbanism

~i

Amenajarea Teritoriului ;

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Consiliului Judetean Bihor
Directiei Finantelor Publice Bihor
Compartimentului Buget -contabilitate
Compartimentului Urbanism

~i

Amenajarea Teritoriului

La dosar

PRESEDlNTE DE SEDINTA
Borti~

Marine! loan

~

Red.PR, ex.5

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

ROMANIA
JUDE'fUL BffiOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTAAAREA nr. 40
din 31.10.2012
privind aprobarea studiului de oportunitate ~i a caietului de sarcini in vederea concesionam
terenului in suprafata de 121 mp. amplasat in ora~ul Va~cau , str. Boiului, fn. avand nr.
cadastral 50246 din CF 50246 Va~cau
Avand in vedere:
- Raportul de specialitate
nr. 4287 din 16.10.2012 lntocmit de dl. sing. Tulvan
Eugen- referent de specialitate in cadrul Compartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului
din cadrul Primariei ora~ului Va~cau ;
- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al
inregistrata la nr .4291 din 16.10.2012;

ora~ului Va~diu

-ing. ec. Florin Porge

- Vazfuld avizul favorabil al Cornisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ;

- Raportul de evaluare intocmit de domnul ing. topograf Tocut Teodor Sarin- expert
evaluator proprietati imobiliare ;
In conformitate cu prevederile Legii nr.S0/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i a O.U.G. nr. 54 I 2006 privind regimul
concesionarilor bunurilor proprietate publica, modificata .
In baza art.36, alin.S, litera "b" ~i art. 123 din Legea nr.215/2001 privind Administratia
Publica Locala republicata;
lit."b" ,
In temeiul prevederilor art.39 alin.1 , art. 45 , coroborate cu art. 115 alin.1
alin. 3, 5, 6 ,7 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata;
Consiliul Local al ora~ului V a~cau, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:
Art. I . Se aproba studiul de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica
deschisa a unui teren in suprafata de 121 mp . amplasat in ora~ul Va~cau,str. Boiului, fn,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 2 . Se aproba caietul de sarcini in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa
a unui teren in suprafata de 121 mp . amplasat in ora~ul Va~cau , str. Boiului, fn. avand nr.
cadastral 50246 din CF 50246 Va~cau, conform anexei nr. 2la prezenta hotarare.
Art.3 Cheltuielile privind organizarea licitatiei vor fi suportate din contravaloarea caietelor
de sarcini.
Art ..4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentului
urbanism ~i amenajarea teritoriului .
Art .. 5 . Prezenta hotarare se comunica :
- Prefecturii Judetului Bihar
- Compartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului
- Prin afi~are
-La dosar

PRESEDINTE DE SEDINfA
Borti~ Marinel

Red.PR,ex.5

7

loan

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

-roo·
ROMANIA
JUDE'fUL BffiOR
CONSILIDL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA nr. 41
din 31.10.2012
privind aprobarea studiului de oportunitate ~i a caietului de sarcini in vederea concesionaru
terenului in suprafata de 131 mp. amplasat in ora~ul Va~cau , str. Boiului, f.n. avand nr.
cadastral 50247 din CF 50247 Va~cau
Avand in vedere :
Raportul de specialitate
nr. 4286 din 16.10.2012 intocmit de dl. sing. Tulvan
Eugen- referent de specialitate in cadrul Compartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului
din cadrul Primariei ora~ului Va~cau ;
- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al
inregistratalanr .4290din 16.10.2012;

or~ului Va~cau

-ing. ec. Florin Porge

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

- Raportul de evaluare intocmit de domnul ing.topograf Tocut Teodor Sorin - expert
evaluator proprietati imobiliare ;
in conformitate cu prevederile Legii nr.S0/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, cu modificarile ~i completlirile ulterioare ~i a O.U.G. nr. 54 I 2006 privind regimul
concesionarilor bunurilor proprietate publica, modificata .
In baza art.36, alin.S, litera "b" ~i art. 123 din Legea nr.215/2001 privind Administratia
Publica Locala republicata;
in temeiul prevederilor art.39 alin.1 , art. 45 , coroborate cu art. 115 alin.1
lit."b" ,
alin. 3, 5, 6 ,7 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata~
Consiliul Local al ora~ului V a~cau, cu unanimitate de voturi,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba studiul de oportunitate in vederea concesionarii prin licitatie publica
deschisa a unui teren in suprafata de 131 mp . amplasat in ora~ul Va~cau,str. Boiului, f.n,
conform anexei nr. 1la prezenta hotarare.
Art. 2 . Se aproba caietul de sarcini in vederea concesionarii prin licitatie publica deschisa
a unui teren in suprafata de 131 mp . amplasat in ora~ul Va~cau , str. Boiului, f.n. avand nr.
cadastral 50247 din CF 50247 Va~diu, conform anexei nr. 2 Ia prezenta hotarare.
Art.3 Cheltuielile privind organizarea licitatiei vor fi suportate din contravaloarea caietelor
de sarcini.
Art .. 4. Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei hotaran se incredinteaza Compartimentului
urbanism ~i amenajarea teritoriului .
Art .. 5 . Prezenta hotlirare se comunica :
- Prefecturii Judetului Bihor
- Compartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului
- Prin afi~are
-La dosar
PRESEDINTE DE SEDINfA
Borti~ Marinel loan

~
Red.PR,ex.5

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

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

HOTARAREA nr.42
din 22.11.2012
privind alegerea pr~edintelui de ~edinta
Avand in vedere prevederile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, legea
administratiei publice locale, republicata, referitoare la alegerea unui pre~edinte de
~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 V ~cau, in unanimitate de voturi

HOTARA~TE:

Art. unic. Dornnul consilier Bort~ Marinel loan
de ~edinta al Consiliului Local al ora~ului Va~cau.
Se comunica cu:
- Institutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

se alege in calitate de

pr~edinte

Bort:::x

PRE~EDINTE DE SEDINTA

Red. P.R
Ex. 3

J

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

Pop

Fica

ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA or. 43
din 22.11.2012
privind aprobarea ordinii de zi
Avand in vedere prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 215/2001 , republicata, privind administrapa publica
locala, referitoare la ordinea de zi,

fn baza art. 43 ~i 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrapa publica locala,
Consiliul Local al ora~ului

Va~cau,

cu unanirnitate de voturi;

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba 1n unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre primarul
~edinJ:a

or~ului V~cau,

pentru

ordinara din data de 22 .11.2012.

1. Alegerea pre~edintelui de

~edinta.

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri
cu suma de 131 ,93 rnii lei .

~i

cheltuieli pe anul 20 12

3. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 8.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor
ocazionate pentru pregatirea Pomului de Craciun in anul2012.
4. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 11 .000 lei pentru manifestarile culturale dintre
localitatile infratite Va~cau - Bihor ~i Apateu -Ungaria
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de salubrizare pentru utilizatorii casruct
~i agentii econornici din ora~ul Va~cau .
6. Proiect de hotadire privind rectificarea negativa a bugetului de venituri
anul2012 cu suma de 4,16 mii lei .
7. Proiect de hotlirare privind rectificarea bugetului de venituri

cu suma de 30,91

~i

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

~~
Red. P.R,Ex. 3

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

~

cheltuieli pe

cheltuieli pe anul2012

rnii lei .

PRESEDINTE DE SEDINTA
Borti~ Marine! loan

~i

-103-

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 44
din 22.11.2012
privind aprobarea procesului verbal de Ia $edinta anterioari

Avand In vedere prevederile art. 42, alin. 5, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind
administratia publica locala, referitoare la aprobarea procesului verbal de la

~edinta

anterioara,

in temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001 , republicata, privind administratia publica
locala,
Consiliul Local al

ora~ului

V a~cau, cu unanimitate de voturi ,

HOTARASTE:

Att. 1. Se aproba

continutul procesului verbal de la

31.10.2012, a Consiliului Local al

~edinta

anterioara din data de

ora~ului Va~cau .

Art. 2. Se comunica cu:

- Institutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

PRESEDINTE DE SEDINf A
Borti~ Marine} loan

~·"1
Red.P.R.
Ex. 3

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

~

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA nr. 45
din 22.11.2012
privind rectificarea bugetului de venituri

~i

cheltuieli pe anul 2012 cu suma de 131,93 rnii lei

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 4833 /16.11 .2012 intocmit de doamna Roman Daliana avand
funqia de

~ef serviciu

ora~ului Va~cau

in cadrul compartimentului financiar contabil taxe

~i

impozite al Primariei

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 Ia nr .4841 din 16.11.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau

;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012,
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile

~i

completarile ulterioare, prin

adresele Directiei Generate a Finantelor Publice Bihar , pentru bugetul Consiliului Local al
ora~ului Va~cau

a fast repartizata suma de 131,93 mii lei .

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

ora~ului

V a~cau, cu unanirnitate de voturi
HOTARA$TE:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri
ora~ului Va~cau

~i

cheltuieli a Consiliului Local al

pe anul 2012 cu suma de 131,93 rnii lei, conform anexei care face parte 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:

lnstitutiei Prefectului Judetului Bihar
Directiei Finantelor Publice Bihar
Compartimentului buget contabilitate
La dosar
PRESEDINTE DE SEDINfA
Borti~ Marinel loan

~\
Red.RP Ex.5

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

~
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ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 46
din 22.11.2012

privind alocarea sumei de 8.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate pentru
pregatirea Pomului de Craciun in anul2012

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate 4834 din 16.11.2012, intocmit de doamna Roman Daliana
avand :fi.mqia de ~ef serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite al
Primariei ora~ului Va~cau , prin care se arata necesitatea inifierii unui proiect de hotarare;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al o~ului V~cau -ing. ec. Florin Porge
inregistrat:a lanr .4838 din 16.11.2012;
- 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. 293 /2011 -Legea bugetului de stat pe anul 20 12;
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 8.000 lei pentru acopenrea cheltuielilor ocazionate

pentru pregatirea Pomului de Craciun in anul 2012 , in institutiile de invatamant din
Va~cau ~i

localitatile apartinatoare ,pentru

~colari ~i pre~colari

ora~ul

.

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

Contabilitate sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihor;
Direqiei Finantelor Publice Bihor
Serviciului Buget - Contabilitate;
Prin afi~are;
La dosar.

PRESEDINTE DE SEDINf A
Borti~ Marin 1loan
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica
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ROMANIA
JUDETUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA nr. 47
din 22.11.2012

privind alocarea sumei de 11.000 lei pentru manifestarile culturale dintre localitatile
infratite Va~cau -Bihor ~i Apateu -Ungaria
Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 4836 I 16.11.2012 intocmit de doamna Roman Daliana avand
funqia de

~ef

serviciu in cadrul compartimentului financiar contabil taxe

ora~ului Va~cau

~i

impozite al Primariei

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 16.11.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ;
In conformitate cu Legea nr. 293/2011 -legea bugetului de stat pe anul 2012, Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile

~i

completarile ulterioare,

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

Art. 1. Se aproba

localitatile infratite

ora~ului

V a~cau, cu unanimitate de voturi

alocarea sumei de 11 .000 lei

Va~cau-

Bihor

~i

pentru manifestarile culturale dintre

Apateu- Ungaria.

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:

lnstitutiei Prefectului Judetului Bihor
Compartimentului buget contabilitate
La dosar

PRESEDINTE DE SEDINTA
Borti~ Marine! loan

-= j\
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SECRETAR
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ROMANIA
ruDETUL BlliOR
CONSIT..illL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARARI:A nr. 48
din 22.11.2012
privind aprobarea Contractului de salubrizare
pentru utilizatorii casnici ~i agentii economici din ora~ul Va~cau

Avand in vedere :
- Raportul de specialitate nr. 4835 din data de 16.11.2012, intocmit de domnul
Tulvan Eugen, referent de specialitate in cadrul Compartimentului urbanism ~i amenajarea
teritoriului, prin care se arata necesitatea initierii unui proiect de hotiirare;
-Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau -ing. ec.
florin Porge inregistrata la nr .4839 din 16.11.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
1

Va~cau ;

in conformitate cu prevederile art. 3 , alin. 1, art.

8 ,alin. 1 , alin 2, art.29, alin. 2 din
!Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice ,
in temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2 ,lit.d, alin. 6 ,lit.a ,pet. 14 ,art.45 ,alin.1 ,art.49 ,
alin.1 ~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

I

II

1

I

HOTARASTE:

. . .-. . . .

Art. 1. Se aproba contractu! de salubrizare pentru utilizatorii casmct ~~ agentii
rconomici din ora~ul Va~cau , conform anexei care face parte din prezenta hotiirare .
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotiirari se incredinteaza
~ompartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului;
Art. 3. Prezenta hotiirare se comunica:
Institutiei Prefectului Judetului Bihor;
Compartimentului urbanism ~i amenajarea teritoriului;
Prin afi~are;
La dosar.

PRESEDINTE DE SEDINT A
Borti~ Marine! loan

~\
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARiREA nr. 49
din 22.11.2012
privind rectificarea negativa a bugetului de venituei
de 4,16 mii lei

~i

cbeltuieli pe anul 2012 cu suma

Avand in vedere :
- Raportul de specialitate nr. 4856 /16 .11.20121ntocmit de doamna Roman Daliana avand
funqia de

~ef serviciu

ora~ului Va~cau

In cadrul compartimentului financiar contabil taxe

~i

impozite al Primariei

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 16.11.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau

;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012,
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare, prin
H.C .J.B. nr. 246 I 31.10.2012 s-a retras suma de 4,16 rnii lei pentru demararea programului lapte
,com ~i fiucte In

~coli .

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

V a~cau, cu unanimitate de voturi
HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba rectificarea negativa a bugetului de venituri

Local al

ora~ului Va~cau

pe anul 2012 cu suma de 4,16

~i

cheltuieli a Consiliului

mii lei, conform anexei care face parte

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

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihar
Directiei Finantelor Publice Bihar
Compartimentului buget contabilitate
La dosar
PRESEDINTE DE SEDINT A
Borti~ Marinel loan
J.
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

ROMANIA

niDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 50
din 22.11.2012
privind rectificarea bugetului de venituri

~i

cheltuieli pe anul2012 cu suma de 30,91 mii lei

Avand in vedere :
- Raportul de specialitate nr. 4900/20.11.2012 intocmit de doamna Roman Daliana avand
functia de

~ef serviciu

ora~ului Va~cau

in cadrul compartimentului financiar contabil taxe

~i

impozite al Primariei

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 16.11 .2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

in
~egea

Va~cau

;

conforrnitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012,

nr. 273/2006 privind finantele publice locale, prin adresa nr. 13608/16.11.2012 a Consiliului

~udetean

Bihar a fost repartizata suma de 30,91 mii lei pentru programul privind Reabilitarea,

fodernizarea

~i

asfaltarea drumurilor de interes judetean

~i

interes local potrivit H.G. nr.

57711997.
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 rectificarea bugetului de venituri
'

.

ora~ului Va~cau

~i

cheltuieli a Consiliului Local al

pe anul 2012 cu suma de 30,91 mii lei, conform anexei care face parte din

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

- Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihar
Directiei Finantelor Publice Bihar
Compartimentului buget contabilitate
La dosar
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

Pop Rodica
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ROMANIA
JUDETUL BlliOR
CONSll..IUL LOCAL AL O~ULUI V ~CAU

HOTARAREA nr.Sl
din 27.12.2012
privind alegerea pr~intelui de

~nta

Avand in vedere prevederile art. 35, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, legea
locale~ repubhcata, referitoare la alegerea unuj pre~edinte de
~edin{:A ~i votul majoritatii consilierilor.

administratiej publice

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

or~ului

V ~diu, in unanimitate de voturi

HOTAR.ASTE:

Art. unic. Domnul consilier Bur~iu Drago~ -.Mihai se alege in calitate de
de ~edinta al Consiliului Local al ora~ului V~clu .
Se comunicii cu:
- Institutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

pr~edinte

PRESEDINTE DE SEDINTA
Bursa~iu Drago~ Mihai

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

Pop
Red. P.R
Ex. 3

/

~ica

-.41(}.
ROMANIA
JUDETUL BffiOR
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI VA$CAU
HOTARAREA nr. 52
din 27.12.2012
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,

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

HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobii in unanimitate de voturi ordinea de zi prezentata de catre prirnarul
~edinta

or~ului V~cau,

pentru

ordinanl din data de 27.12.2012.
1. Alegerea pre~edintelui de

~edinta.

2. Proiect de hotadire privind rectificarea bugetului de venituri
cu suma de 30 rnii lei .
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri
cu sum a de 10 mii lei .

~i

~i

cheltuieli pe anul2012

cheltuieli pe anul 2012

4. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor ~i impozitelor locale pentru ora~ul Va~cau ~i

localitatile apaqinatoare pe anul 2013
5. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii unui teren In suprafata totala de 625 mp.

situate in ora~ul Va~cau , localitatea Cole~ti ( dealul nurnit Curatura ), campus din doua
parcele , respectiv o parcela in suprafata de 267 mp. avand nr. cadastral 50256 din CF nr.
50256 Va~cau iar cealalta parcela In suprafata de 358 mp . avand nr. cadastra150259 din CF
nr. 50259 Va~cau, in vederea montarii a doua bazine de inmagazinare a apei potabile pentru
localitatile Cimp , Cimp Moti , Cole~ti
6. Proiect de hotarare privind aprobarea in principiu a concesionarii, prin licitatie publica a
unui teren , in suprafata de 136 mp. avand nr. top 185 din CF nr. 997 Va~cau, proprietatea
ora~ului Va~cau .

Art. 2. Se comunica cu:

- Institutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar
PRESEDINTE DE SEDINTA
Burs~iu Drago~

Red. P.R,Ex. 3

Mihai

CONnltASE~EAZA

SECRETAR
Pop Rodica

ROMANIA
JUDETUL BlliOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

HOTARAREA nr. 53
din 27.12.2012
privind aprobarea procesului verbal de Ia sedinta anterioara

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

-'

administratia publica locala, referitoare la aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara,
In temeiul art. 45, din Legea nr. 215/2001 , republicata, privind administratia publica
local a,
Consiliul Local al

ora~ului

Art. 1. Se aproba

V a~cau, cu unanimitate de voturi ,

continutul procesului verbal de la

22.11.2012, a Consiliului Local al

~edinta

anterioara din data de

ora~ului Va~cau .

Art. 2. Se comunica cu:

- Institutia Prefectului judetului Bihor
-La dosar

PRESEDINTE DE SEDINTA
Bursa~iu Drago~ Mihai

Red.P.R.
Ex. 3

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

r--{22
ROMANIA
JUDETUL BIHOR

CONSJLTUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA nr. 54
din 27.12.2012

privind rectificarea bugetului de venituri

~i

cheltuieli pe anul 2012 cu suma de 30 mii lei

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 5479 /21.12.2012 intocmit de doarnna Roman Daliana avand

~ncpa de ~ef serviciu in eadrul 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

IPorge inregistrata la nr .5491 din 21.12.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

Va~cau

;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012,
legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare, prin
1adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Bihar nr. 34245/06.12.2012 , pentru bugetul
~onsiliului

Local al orasului Vascau s-a alocat suma de 30 mii lei .

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

publice locale, republicata;

Consiliul Local al

ora~ului

V a~cau, cu unanimitate de voturi
HOTARASTE:

Art. L Se aproba rectificarea bugetului de venituri
bra~ului Va~cau

~i

cheltuieli a Consiliului Local al

pe anul 2012 cu suma de 30 mii lei, conform anexei care face parte din prezenta

hota.rare.
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
Directiei Finantelor Publice Bihar
Compartimentului buget contabilitate
La dosar
PRESEDINTE DE SEDINTA
Bursa~iu Drago~ Mihai

~ed.RP

Ex.5

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

Popfica

ROMANIA
JUDETUL BlliOR

CONSTLIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
HOTARAREA nr. 55
din 27.12.2012
privind rectificarea bugetului de venituri

~i

cheltuieli pe anul 2012 cu suma de 10 mii lei

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 5478 /21.12.2012 intocmit de doamna Roman Daliana avand
functia de

~ef serviciu

ora~ului Va~cau

in cadrul Compartimentului financiar -contabil, taxe

~i

impozite al Primariei

prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari;

-Expunerea de motive

prezentat~

de domnul primar al

ora~ului Va~cau

-ing. ec. Florin

Porge inregistrata la nr .5503 din 21.12.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012,
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificMile
precum

~i

~i

completMile ulterioare ,

H.G. nr. 577/ 1997 pentru lucrarea de investitii ,Modernizare DC 244

Va~cau-

Cimp

Mop , , pentru bugetul Consiliului Local al orasului Vascau s-a alocat suma de 10 mii lei .

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

or~ului

V ~cau, cu unanimitate de voturi

Art 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Consiliului Local a1
ora~ului

Vascau pe anul 20 12 cu suma de 10 mii lei, conform anexei care face parte din prezenta

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

Contabilitate, sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Directiei Finantelor Publice Bihor
Compartimentului buget contabilitate
La dosar
PRESEDINTE DE SEDINTA
Bursa~iu Drago~ Mihai

~

Red.RP Ex.S

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

privind aprobarea taxelor ~i

HOTARAREA nr. 56
din 27.12.2012
impozitelor locale pentru ora~ul
anul2013

Va~ciu ~i

localitatile apartinitoare pe

Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 5375 din 14. 12. 2012 , intocmit de domnul consilier Mo~ loan, din
cadrul Compartimentului Tax:e

~i

Impozite locale al Primariei

ora~ului Va~cau,

prin care se arata

necesitatea adoptarii unei hotarari;

-Expunerea de motive prezentata de domnul primar at orasului Va$cau -ing. ec. Florin Porge
inregistrata la nr .5490 din 21.12.2012;
- Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

Va~cau

;

In conformitate cu H.G. nr. 956/2009, privind nivelul pentm valorile impozabile, impozitele ~i
taxele

~ocale ~i

alte taxe asimilate acestora, precum

~i

amenzile aplicabile incepand cu anul 2010, ale

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 59 /2010 pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul
fiscal -Titlul IX privind impozitele

~i

ta:xele 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 Guvernului nr. 30 din 31.08.2011 publicatli in M .O.
nr. 627/02.09.2011 ,pentru 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.2/,art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c ~i art. 45, alin. 2, lit. c din Legea
215/2001 , legea administratiei pub lice locale, republicata.
Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu 8 voturi pentru ~i 3 abtineri

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba nivelul taxelor ~i impozitelor locale pentru ora~ul V a~cau ~1 localitatilor

apartinatoare pe anul2013 , 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. Pre.zenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului judetului Bihor
Directiei Generale a Finantelor Publice Bihor
Compartimentului buget contabilitate (taxe ~i impozite)
Prin afi~are
La dosar
PRESEDINTE DE SEDINf A
Bursa~iu Drago~

Red.RP Ex.5

Mihai

~

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

I

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU

-

HOTARAREA nr. 57
din 27.12.2012
in vederea aprobarii cumpararii unui teren in suprafata totala de 625 mp , situat in ora~ul
Va~cau ,localitatea Cole~ti (dealul numit Curatura), compos din doua parcele, respectiv o
parcela in suprafata de 267 mp. avand nr. cad. 50256 din CF nr. 50256 Va~cau iar cealalta
parcela in suprafata de 358 mp. avand nr. cadastral 50259 din CF nr.50259 Va~cau,in
vederea montarii a doua bazine de inmagazinare a apei potabile pentru localitatile Cimp,
Cimp Moti , Cole~ti

Avand in vedere :
- Raportul de specialitate nr. 5480121.12.2012 intocrnit de sing. Tulvan Eugen avand
functia de referent de specialitate in cadrul Prirnariei ora~ului Va~crm prin care se araHi necesitatea
adoptarii unui hotarari ;
- Proiectul ce se deruleaza in cadrul Prirnariei ora~ului Va~cau , Alirnentare cu
apa Cirnp , Cirnp Moti , Cole~ti , proiect cu fonduri alocate de la bugetul statului potrivit O.G. nr.
7 I 2006 - ordonanta privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul
rural;
Referatul de oportunitate nr. 5499 din data de 21.12.2012. intocrnit de dornnul
sing. Tulvan Eugen , referent de speciliatate in cadrul Prirnariei Ora~ului Va~cau .
Expunerea de motive prezentata de dornnul prirnar al ora~ului Va~cau -ing. ec. Florin
Porge inregistrata la nr .5502 din 21.12.2012;
- Vazand avizul favorabil al Cornisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau ;
in conforrnitate cu prevederile Legii nr. 213 I 1998 privind proprietatea publica ~i
regirnul juridical acesteia, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare , Legea nr. 273 I 2006 privind
finantele publice locale ,cu modificarile ~i completarile ulterioare ;legea nr. 7 I 1996 privind
cadastrul ~i publicitatea irnobiliara,republicata ,cu modificarile ~i completarile ulterioare ;Legea nr.
5212003 privind transparenta decizionala in adrninistratia publica ;
In terneiul art. 36,alin. 2, lit. c ~i art. 45 ,alin. 3 din Legea 21512001- republicata, privind
adrninistratia publica locala ;
Consiliul Local al ora~ului Va~cau, cu 9 voturi pentru ~i 2 consilieri aflandu-se sub
incidenta art. 46 ,alin.1 din Legea nr. 215 I 2001 - legea administratiei publice locale , republicata
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba curnpararea ,de catre Consiliul Local al ora~ului Va~cau ,a unui teren
in suprafata totala de 625 rnp. , situat in ora~ul Va~cau ,localitatea Cole~ti (dealul nurnit
Curatura), teren compus din doua parcele :
- o parcela in suprafata de 267 mp. avand nr. cadastral 50256 inscris in CF 50256
Va~cau- proprietatea doamnei Ciba Sofia cu domiciliul in localitatea Cole~ti, nr. 55
- o parcela in suprafata de 358 mp. avand nr. cadastral 50259 inscris in CF 50259
Va~cau - proprietatea doarnnei saco~n Magdalena cu dorniciliul in MunicipiulArad , str. Cicio Pop , nr. 2 , et. 1,ap.9 ,jud. Arad ~i a domnului Monea Mihaiu cu dorniciliul in ora~ul Va~cau , str.
Miron Pompiliu , nr. 9 , jud. Bihor
Terenul se achizitioneaza in vederea monHirii a doua bazine de inmagazinare a apei
potabile pentru localitatile Cirnp,Cimp-Moti ,Cole~ti ,necesara asigurarii unei bune funqionalitati
a obiectivului de investitii , Alirnentare cu apa a localitatilor Cirnp,Cimp-Moti, Cole~ti , .
Art. 2. Se insu~e~te Rapoartele de evaluare inregistrate la Prirnaria ora~ului ora~ului
Va~cau sub nr. 5484 121.12.2012 ~i nr. 5485 121.12.2012 , intocrnite de dornnul ing. Tocut Sorin

teodor - Expert evaluator proprietati imobiliare conform anexei nr. 1 Ia hotarare ~i se stabile~te
pretul de cumparare la 20 lei Imp.
Art. 3. Se 1mputemice~te dl. Ing.Ec.Porge Florin -primarul ora~ului Va~cau sa reprezinte
interesele Consiliului Local al ora~ului Va~cau la notariatul public ,ill vederea perfectarii ,
1ncheierii ~i semnarii contractului translativ de proprietate a imobilului teren mentionat la art. 1 al
prezentei ,ln calitate cu cumparator .
Art. 4. Terenul care face obiectul prezentei hotadiri se lnregistreaza ca bun apartinand
domeniului public al ora~ului Va~cau , inventarul bunurilor apartinand domeniului public al
ora~ului Va~cau aprobat prin HCL nr. 32 I 1999, completandu-se corespunzator .
Art. 5 . Primarul ora~ului Va~cau prin aparatul de specialitate vor aduce la 1ndeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art. 6. Prezenta hotarare se comunica:

.

Institutiei Prefectului Judetului Bihor
'
Primarului ora~ului Va~cau
Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului
Compartimentului Buget -contabilitate
Doamnei Ciba Sofia
Doamnei Saco~an Magdalena
Domnului Monea Mihaiu
La dosar

PRESEDINTE DE SEDINTA
Bursa~iu Drago~ Mihai

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Pop Rodica

~f
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