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

HOT ARAREA or. 18 
din 27.02.2015 

privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie din partea Fondului 
National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici ~i Mijlocii SA-IFN ,in 

conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009 pentru realizarea investitiei 
, Modemizare drum forestier Varzarii de Sus - Oproaia , 

A vand in vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 932 din 26.02.2015 intocmit de doamna Roman 
Daliana avand functia de ~ef serviciu in cadrul Serviciului financiar contabil taxe si 
impozite din Primaria ora~ului Va~cau prin care se arata necesitatea adoptarii unui 
hotarari; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau - ing. 
ec. Florin Porge , inregistrata la nr. 933 din 26.02.2015 ; 

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

- Hotararea Consiliului Local al ora~ului Va~cau nr. 93 din 29.11.2013 privind 
aprobareasolicitarii Scrisorii de Garantie din partea Fondului National de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderi Mici ~i Mijlocii SA-IFN ,in conformitate cu prevederile 
OUG nr. 79/2009 pentru realizarea investitiei , Modemizare drum forestier Varzarii de 
Sus- Oproaia, 

In conformitate cu prevederile art.3 din OUG nr. 79 I 2009 privind 
reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtie fondurilor alocate prin 
Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea ~i dezvoltarea spatiului 
rural prin cre~terea calitatii vietii ~i diversificarii economiei in zonele rurale , aprobata 
prin Legea nr. 373 /2009 , prevederile art. 4 ~i art-. 5 din H.G. nr. 1262 /2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 
79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor 
alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala , masura 125 , Contractu! de 
Finantare nr. C125B011160500054/02.03.2012; 

In temeiul art. 36, alin.1 ~i 2 lit.b,alin. 4, lit.c,d alin. 6,pct.13,art.39,alin.1 , art 45 
,alin. 2,lit. b , ~i art . 115 ,alin. 1 ,lit b din Legea 215/2001 Legea administratiei pub lice 
locale, republicata. 



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

HOTARAREA nr. 17 
din 27.02.2015 

privin~ aprobarea taierii unor arbori razleti ( tei ~i nuci) ce reprezinta un pericol pentru 
cladirile de pe strazile Cri~ului ~i Unirii precum ~i arborii de pe malul stang ~i drept al 

Cri~ului Negru1amplasati pe domeniul public in zona blocurilor in vederea construirii unor 
trotuare 

A vand in vedere : 

-~aportul de specialitate nr. 814 /20.02.2015 intocmit de catre domnul Tulvan Eugen, avand 

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

din cadrul Primariei ora~ului Va~cau, prin care se arata necesitatea adoptarii unui proiect de hotarare; 

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

Porge , inregistrata la nr. 815 din 20.02.2015 ; 

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

: r utorizatia de ti\iere eliberatii de Directia pentru Agriculturii Bihor ; 

lljl conformitate cu prevederile art. 23 ,lit. d ,pet. 1 si 2 din Legea nr. 348/2003 privind Legea 

pomiculturii, cu modificarile ~i completarile ulterioare . 

In temeiul art. 36, alin.2 ,lit.b ,coroborat cu alin 4, lit.e , alin. 9 , ~i art 45 ,alin. 1 din legea 

215/2001 legea administratiei pub lice locale, republicata, 

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

HOTARA$TE 

Art. 1. Se aproba taierea unor arbori razleti ( tei ~i nuci) ce reprezinta un pericol pentru 

cladirile de pe strazile Cri~ului ~i Unirii precum ~i arborii de pe malul stang ~i drept al Cri~ului 

Negru amplasati pe domeniul public in zona blocurilor in vederea construirii unor trotuare. 

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

Va~cau ~[~ · Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Va~cau. 

~· 3. Prezenta hotarare se comunica: 
- Institutiei prefectului Judetului Bihor 

Primarului ora~ului Va~cau 

Red.PR,Ex. 5 

Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 
Pr.·n afi~are 
La 

PRE$EDINT E $EDINTA 
Tudor Adrian ico~ae 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop~dica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr.16 
din 27.02.2015 

priviJd aprobarea contractului Je administrare nr. 474 din 30.01.2015 incheiat intre Regia 
NationaHi a Padurilor Romsilva,Directia Silvica Bihor ~i Consiliul Local Va~cau pentru suprafata 
de 1.683,1 ha padure comunala ~i a Bugetului de venituri ~i cheltuieli rezultate din acest contract 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 812/20.02.2015 intocmit de doamna Roman Daliana avand functia 

de ~ef serviciu in cadrul Serviciului buget contabilitate , taxe ~i impozite din cadrul Primariei ora~ului 
V a~cau prin care se propune initierea unui proiect de hotarare; 

- IExpunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau - ing. ec. Florin 
Porge , inregistrata la nr. 813 din 20.02.2015 ; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
,----. linand seama de reglementarile legale referitoare la administarea fondului forestier, respectiv 

Legea 46/2008 cu modificarile ~i completarile ulterioare privind Codul Silvie, cat ~i Legea nr. 141/1999 
pentru aprobarea Ordonanta 96/1998 privind reglementarea regimului silvic ~i administrarea fondului 
forestier national ~i faptul ca in proprietatea Consiliului Local Va~cau exista suprafata de 1683, 1 ha 
acoperita cu vegetatie forestiera se impune ca aceasta sa fie administrata de catre speciali~ti din domeniul 
silvic, Legea nr. 186/2014 Legea bugetului de stat pe anul 2015, Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice lotale. 

1 

In temeiul art. 36,alin.2 ,lit.c , alin. 5, lit. c ~i art. 45,alin. 3 ,art. 49 alin. 1 ,art.115 alin. 3 ~i art. 
123 ,alin. l , din Legea 215/2001 Legea administratiei pub lice locale, republicata; 

Cansiliul Local al ora~ului V arc au, cu 9 voturi pentru ~i o abtinere , 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba contractu! de administrare nr. 474/30.01.2015 incheiat intre Regia Nationala a 
Padurilor Romsilva,Directia Silvica Bihor ~i Consiliul Local Va~cau pentru suprafata de 1.683,1 ha 
padure comunala ,conform anexei nr. 1 - Contract de administrare care va face parte integranta din 

~ hotarare. 
Art. 2 . Se aproba bugetul de Venituri ~i Cheltuieli pe anul 2015 , conform anexei nr. 2 ,parte 

integranta a prezentei hotarari. 
Art. 3. Cu ducerea la 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 Bihar 
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bihar 
Directiei Silvice Bihar 
Compartimentului Buget contabilitate 
Primarului ora~ului V a~cau 
La dosar 

PRESE TE DE SEDINTA 
Tudor rian Nicolae 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

Red.PR,Ex.6 rt 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTA.RAREA nr. 15 
din 27.02.2015 

privind aprobarea organigramei ~i statului de functii pentru personalul din cadrul Primariei 
ora~ului Va~cau 

A vand in vedere : 

-Raportul de specialitate nr. 810 /20.02.2015 intocmit de catre doamna Porge Maria, avand 

functia de consilier Resurse Umane in cadrul Primariei ora~ului Va~cau, prin care se arata necesitatea 

adopUirii unui proiect de hotarare; 

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

Porge , inregistrata la nr. 811 din 20.02.2015 ; 

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

in conformitate cu prevederile art. 31 din O.U.G. nr. 8312014 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice in anul 2015 precum ~i alte masuri in domeniul cheltuielilor publice , 

O.U.G. nr.63 I 2010 privind modificarea ~i completarea Legii nr. 273 I 2006 privind finantele 

publice locale ~i stabilirea unor masuri financiare ,Legea nr.188 I 1999 privind Statutul 

functionarilor publici republicat ,Legea nr. 53 I 2003 privind Codul Muncii completat ; 

in temeiul art. 36, alin.2 ,lit.a ,coroborat cu alin 3, lit.b, ~i art 45 ,alin. 1 din legea 21512001 

legea administratiei publice locale, republicata, 

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

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba organ1grama ~i statui de functii pentru personalul din cadrul Primariei 

ora~ului Va~cau conform anexei I ~i II ,care face parte integranta din prezenta hotarare. 

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

Va~cau ~i Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primariei Va~cau. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

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

PRESED E DE SEDINTA 
Tudor A ·an Nicolae 

Red.P.R., Ex. 5 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

PoNodica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREAnr.14 
din 27.02.2015 

privind aprobarea conturilor anuale de executie bugetara a Consiliului Local al 
Ora~ului Va~cau Ia data de 31.12.2014 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr.808 /20.02.2015 intocmit de doamna Roman Daliana 

avand functia de ~ef serviciu in cadrul Compartimentului financiar -contabil, taxe ~i impozite 
al Primariei ora~ului Va~cau prin care se propune initierea unei hotarari; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau- ing. ec. 
Florin Porge , inregistrata la nr. 809 din 20.02.2015 ; 

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

- Procesul verbal nr. 820/20.02.2015 privind indeplinire procedura de transparenta 
decizionala ; 

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

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

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

HOTARASTE : 

Art. 1. Se aproba conturile anuale de executie bugetara a Consiliului Local al Ora~ului 
Va~cau la data de 31.12.2014 , conform anexei care face parte din prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
Compartimentului financiar-contabil , taxe ~i impozite , sub directa indrumare a primarului 
ora~ului V a~cau. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Primarului ora~ului V a~cau 
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bihor 
Compartimentului financiar - contabil , taxe ~i impozite 
La dosar 
Prin afi~are 

PRESEDIN DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR Tudor Adri Nicolae 

Red.PR,Ex. 5 

Pop~ica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 13 
din 27.02.2015 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

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

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

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

locala, 

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

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

13 .02.2015, a Consiliului Local al Ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului Judetului Bihor 

-La dosar 

PRESED TE DE SEDINTA 
Tudor A ·an Nicolae 

Red.P.R. 
Ex.B 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUDETUl.- BlliOR 

CONSILIUL JLOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 12 
din 27.02.2015 

privind aprobarea ordinii de zi 

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

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

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului V a~cau, pentru ~edinta ordinarii 
din data de 27.02.2015. 

1 .1legerea pre~edintelui de ~edinta. 

2. ~roiect de hotarare privind aprobarea conturilor anua1e de executie bugetara a Consiliului Local al 
r asului v a~cau la data de 31.12.20 14 

3. ~roiect de hotarare privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii pentru personalul din 
dadrul Primariei ora~ului V a~cau 

4. ~roiect de hotarare privind aprobarea contractului de administrare nr. 474 din 30.01.2015 incheiat 
iptre regia Nationala a Padurilor Romsilva, Directia Silvica Bihor ~i Consiliul Local Va~cau pentru 
srprafata de 1683,1 ha padure comunala ~i a Bugetului de venituri ~i cheltuieli rezultate din acest 
~on tract 

5. Prpiect de hotarare privind aprobarea taierii unor arbori razleti (tei ~i nuci) ce reprezinta un pericol 
pentru cladirile de pe strazile Cri~ului ~i Unirii precum ~i arborii de pe malul stang ~i drept al 
Cr~ului Negru amplasati pe domeniul public in zona blocurilor in vederea construirii unor trotuare. 

6. Prpiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie din partea 
Fohdului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici ~i Mijlocii SA-IFN ,in 
cofformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009 pentru realizarea investitiei ,Modemizare drum 
fofestier Varzarii de Sus -Oproaia ,. 

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

I ' , 

-La dosar. 

Red. P.R,Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop F ica 



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

HOT A.RAREA nr.ll 
din 27.02.2015 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

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

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

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

HOTARA$TE: 

Art. unic. Domnul consilier Tudor Adrian Nicolae se alege in calitate de 
pre~edinte de ~edinta al Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

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

~ed. P.R 
lEx. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



ROMANIA 
JUOETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr.10 
din 13.02.2015 

prhjind aprobarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului local al ora~ului Va~cau pe anul 
I 2015 

A vand in vedere : 
- Raportul de specialitate nr. 693/11.02.2015 intocmit de doamna Roman Daliana avand functia 

de ~ef serviciu in cadrul Compartimentului financiar contabil taxe ~i impozite al Primariei ora~ului 
Va~cau prin care se propune initierea unui proiect de hotarare; 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau- ing. ec. Florin 
Porge , inregistrata la nr. 694 din 11.02.2015; 

I - Procesul verbal nr. 581104.02.2015 privind indeplinirea procedurii de transparenta decizionala; 
- Proces verbal nr. 727/13.02.2015 privind colectarea cererilor,propunerilor ,sugestiilor ~i 

opinliilor la proiectul privind Bugetul de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului Va~cau; 
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Va~cau; 
Tinand seama de prevederile Legii nr.186/2014- Legea bugetului de stat pe anul2015 , art. 39 

din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 
In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a ~i 45, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001 Legea administratiei 

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

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri ~i cheltuieli al Consiliului local al ora~ului V a~cau pe anul 

2015,in suma de 8542,23 mii lei , la partea de venituri si la partea de cheltuieli, din care : 

- pentru sectiunea de functionare - suma de 3462,23 mii lei 

- pentru sectiunea de dezvoltare - suma de 5080 mii lei 

conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarare. 

Art. 2 . Se aproba Bugetul de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local al ora~ului Va~cau 

,pe anul 2015 pentru activitatile autofinantate in suma de 487 mii lei din care : 

- pentru sectiunea de functionare- suma de 487 mii lei 

conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarare. 

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

Contabilitate, Taxe ~i Impozite ,sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite; 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bihor 
Compartimentului buget contabilitate 
Primarului ora~ului Va~cau 
La dosar 

PRESED E DE SEDINTA ' 1 
~·- II * CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR 

Red.P.R. 
Ex. 5 

Tudor A ·an Nicolae ~ 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 9 
din 13.02.2015 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

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

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

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

local a, 

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

HOTARASTE: 

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

30.01.2015, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

PRES INTE DE SEDINTA 
Tudor drian Nicolae 

Red. P.R. 
Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

P~dica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORA~ULUI V A~CAU 

HOTARAREA nr. 8 
din 13.02.2015 

privind aprobarea ordinii de zi 

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

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

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru ~edinta 
extraordinara din data de 13.02.2015. 

1 .Alegerea pre~edintelu~ de ~edinta. 

2. Proiect de hotanlre privind aprobarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli al Consiliului Local 
al ora~ului Va~cau pe anul 2015 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 
-La dosar. 

TE DE SEDINTA 
icolae 

Red. P.R,Ex. 3 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

I 



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

HOTARAREA nr.7 
din 13.02.2015 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

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

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

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

HOTARA$TE: 

Art. unic. Domnul consilier Tudor Adrian Nicolae se alege In calitate de 
pre~edinte de ~edinta al Consiliului Local al ora~ului Va~cau . 

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

Red. P.R 
Ex. 3 

SED ]NT A 
Nicolae 

' I 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 



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

HOTARAREA nr. 6 
din 30.01.2015 

privind propunerea acordarii cali:fiicativului la evaluarea performantelor profesionale individuate pentru 
sepretarul ora~ului Va~cau, pe anul 2014 

A vand in vedere : 

-Raportul de specialitate nr. 277/26.01.2015 intocmit de doamna Porge Maria avand functia de 

consilier in cadrul Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primariei ora~ului Va~cau prin care 

se arata necesitatea adoptarii unei hotariiri; 

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

Porge , inregistrata la nr. 278 din 26.01.2015 ; 

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

in conformitate cu prevederile art. 69, din Legea nr. 18811999 privind Statutul functionarilor 

publici, republicata, cu modificarHe ~i completarile ulterioare ~i art. 107 alin. (2) lit. d) din Hotararea 
I 

Guvernului nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ~i dezvoltarea carierei 
I 

functionarilor publici, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

in temeiul art. 36 alin. 2, lit. a), art. 45, alin. 1 ~i art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

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

HOTARA~TE: 

Art. 1. - Se propune acordarea calificativului prevazut in Raportul de evaluare a performantelor 
prof~sionale individuate privind Ife doamna Pop Rodica, secretarul ora~ului, potrivit anexei care face 
part{i integranta din prezenta hotariire. 

Art. 2. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuate ale secretarului ora~ului se face 
de catre primarul ora~ului pe qaza propunerilor Consiliului Local al ora~ului Va~cau,prevazute in 
anex~, aprobata prin art. 1. 

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

Red.P.R. 
Ex. 5 

Art. 3. - . Prezenta hotar~e se comunica la: 
Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Primarului ora~ului Va~cau 
Secretarului ma~ului 
La dosar 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
C01 SILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 5 
din 30.01.2015 

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

A vand in vedere : 

' -Raportul de specialitate nr.273 din data de 26.01.2015 intocmit de domnisoara Iovan 

Silvia 
I 

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 

initi~rea unui proiect de hotarare; 

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

Florin Porge , inregistrata la nr. 274 din 26.01.2015 ; 
I 

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

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

privihd conditiile de incadrare, drepturile ~i obligatiile asistentului personal al persoanei cu 

handicap, modificata ~i completata cu HG nr. 463/2005 pentru modificarea Normelor 

metodologice privind conditiile de incadrare , drepturile ~i obligatiile asistentului personal al 

pers~anei cu handicap aprobate prin HG nr. 427/2001. 

In temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pet. 2 ~i art. 45, alin.1 din Legea 215/2001 legea 

administratiei publice locale, republicata; 

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

HOTARASTE 

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

cadrt l Primariei ora~ului Va~cau. 

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

asistfnta social a din cadrul Primariei V a~cau; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 
- Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
- Compartimentului asistenta sociala 

Primarului ora~ului V a~cau 
a dosar 

1RESEDINTE 

1 

Tudor Adrian 

Red.P.R. 
Ex. 5 

( 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

odica 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 4 
din 30.01.2015 

Privilnd 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 

anul2015 

A vand in vedere : 
-Raportul de specialitate m.271 din 26.01.2015 intocmit de domni~oara Iovan Silvia 

consilier cu atributii de asistenta sociala din cadrul Primariei ora~ului V a~au prin care se 
arata necesitatea adoptarii unui hotarari; 

1 

- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau- ing. ec. 
Florin Porge , imegistrata lam. 272 din 26.01.2015 ; 

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 m. 416 I 2001 privind 
venitul minim garantat ,cu completarile ~i modificarile ulterioare ~i art. 28 alin. 2 lit. a ~i 
alin. 3 din H.G. m. 50 I 2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii m. 416 I 2001 privind venitul minim garantat cu modificarile ~i 

comp~e!arile ulterioare ; 
In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d , alin. 6, lit. a (2) ~i art .45 ,alin. 1 din Legea 21512001 

Legea administratiei publice locale, republicata, 

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

HOTARASTE 

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

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

2015 ,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

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

ora~ului Va~cau. 

Red. P.R. 
Ex. 15 

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

l -1 I 

i ~J 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 3 
din 30.01.2015 

privind aprobarea procesului verbal de Ia ~edinta anterioara 

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

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

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

local a, 

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

HOTARASTE: 

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

30.12.2014, a Consiliului Local al ora~ului Va~cau. 

Red. P.R. 
Ex.3 

Art. 2. Se comunica cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bihor 

-La dosar 

TE DE SEDINTA 
drian Nicolae 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI V ASCAU 

HOTARAREA nr. 2 
din 30.01.2015 

privind aprobarea ordinii de zi 

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

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

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba ordinea de zi prezentata de catre primarul ora~ului Va~cau, pentru ~edinta ordinara 
din data de 30.01.2015. 

1 .Alegerea pre~edintelui de ~edinta. 

2. 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, 

peanul2015. 

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

4. Proiect de hotarare privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor 
individuate pentru secretarul ora~ului Va~cau, pe anul2014 

5. Raport privind activitatea asistentilor personali din cadrul Primariei ora~ului Va~cau des:fa~urata In 
semestrul II anul 2014 

~ 6. Raport privind analiza activitatii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta pe semestrul II 
2014 

7. Prezentarea raportului de activitate a consilierilor locali pe anul 20 14 

8. Prezentarea raportului de activitate a viceprimarului ora~ului Va~cau pe anul 2014 

9. Prezentarea raportului de activitate a primarului ora~ului Va~cau pe anul 2014. 

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

Red. P.R,Ex. 3 

PRE~EDINTE D 
Tudor Adrian 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

Pop f dica 



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

HOTARAREA nr.l 
din 30.01.2015 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

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

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

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

HOTARA$TE: 

Art. unic. Domnul consilier Tudor Adrian Nico1ae se alege In calitate de 
pre~edinte de ~edinta al Consiliului Local al ora~ului Va~ciiu. 

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

PRE$EDIN E DE SEDINTA 
Tudor A ian Nicolae 

Red. P.R 
Ex. 3 

) 

i.' 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 
Pop Rodica 

~ 


