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CCilNSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU
CONSILIER LOCAL: COROIU IOAN-GHEORGHE

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016

Subsemnatul Coroiu loan-Gheorghe,consilier local 'i'n cadrul Consiliului local al ora$ului
Va~cau,ales la alegerile pentru Consiliul Local al ora$ului Va$cau, din iunie 2016 $i investit in aceasta
funqie ca urmare a validarii mandatului de consilier in data de 23 iunie 2016.
Conform Legii administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,art.51,alin.4 $i art.98,
prezint raportul activitatii desfa$urate in perioada iunie 2016 -decembrie 2016.
Facand parte din Comisia pentru amenajarea teritoriului,urbanism,agricultura adminstratie
publica locala relatez urmatoarele:
Am participat la toate $edintele Comisiei $i $edintele Consiliului Local 'i'n numar de 8 ~edinte
ordinare.
Am acordat avize pozitive proiectelor de hotarare favorabile finantarii proiectelor de investitii
peritru ora$ul Va$cau $i satelor apartinatoare ce au vizat educatia, protectia sociala, activitatile
culturale, sportive,sanatate si cele ce tin de dezvoltarea ora$ului.
Analizandu-le am venit cu propuneri atunci cand a fast cazul.
Ca reprezentant al ora$ului Va~cau, am mentinut legatura permanenta cu locuitorii
ora$ului,ocazie cu care am transmis proiectele discutate in $edintele consiliului Local, cu impact
asupra cetatenilor,totodata preluand mesajele lor cu care am participat la discutii in plen, venind de
ase,neni cu propuneri pentru solutionarea lor.
In calitate de ales local, am depus in termen $i in conformitate cu prevederile
legale,declaratiile de interes si avere personala.
Mi-am desfa$urat intreaga activitate de consilier in folosul comunitatii .

Cu stima,
Consilier local

Coroiu loan Gheorgh4
Data 30.01.2017

/

Raport de activitate
pe anul 2016

Subsemnatul Porge loan Iustin, consilier local ales in data de mme 2016, prezint
activitatea des:f'~urata in perioada ianuarie 2016 - decembrie 2016.
Facand parte din comisia pentru activitati economico-financiare, administrarea
domeniului public ~i privat al or~ului, juridica ~i disciplina, protectia mediului ~i turism, relatez
urmatoarele, Ill conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificarile ~i copletarile
ulterioare:
am participat la toate ~edintele de comisii ~i ~edintele de consiliul local, in numar de
14 ~edinte ordinare ~i una extraordinara, participand la discutiile privind proiectele de
hotarare, exprimandu-mi punctul de vedere in deciziile luate ~i gasind solutiile cele
mai bune pentru realizarea proiectelor;
am acordat intotdeauna o atitudine pozitiva in vederea atragerii de noi investitii
benefice ora~ului;
am sustinut toate proiectele de hotarari care au fost benefice pentru comunitate;
am acordat avize pozitive proiectelor de hotarare favorabile finantafii proiectelor de
investitii pentru ora~ul Va~cau ~i localitatile componente;
am incurajat finantarea echipei de fotbal a or~ului V~cau ~i am fa.cut toate cele
posibile pentru mentinerea acesteia in divizia judeteana;
am des:f'~urat audiente cu locuitorii de pe strazile Oltului ~i Mihai Viteazul ~i ai
ora~ului Va~cau care au ales sa mie se adreseze cu probleme lor ~i de cate ori a fost
cazul am adus spre solutionare in Consiliul Local aceste probleme. Oamenilor care
aveau nevoie de indrumare am asigurat aceasta posibilitate;
fata de cetatenii or~ului ~i localitatilor apaqinatoare, am avut o atitudine corecta ~i
am incercat sa dau sfaturi cat mai practice la nevoile fiecaruia sprijinindu-i cu o idee
sau vorba buna.

Raport de activitate al consilierului local Lucian Ropa, pe anul 2016

incepand din iunie 2016, de cand am depus juramantul in calitate de consilier local al
Consiliului Local Va~cau, ~i pana la sfar~itul anului respectiv, mi-am des:fa~urat activitatea in
cadrul Comisiei de invatamant-sanatate-cultura, in calitate de membru, alaturi de colegii mei,
d-ul prof. Mircea Baruta (pre~edinte) ~i d-ul dr. Bogdan Centea (secretar). in cadrul acestei
comisii, am avut ~edinte de lucru pe problemele care intrau in competenta noastra, fiind
inf heiate in acest sens procese verbale, care sa ne reflecte activitatea. Deasemenea, Comisia
in cadrul careia imi des:fa~or activitatea a discutat ~i avizat propunerile care erau de
competenta ei, pentru ~edintele Consiliului Local.
Am participat la toate ~edintele ordinare ~i extraordinare ale Consiliului Local, cu

excepfia uneia, atunci cand am fost in concediu. Am avut interventii in cadrul acestor ~edinte
in legatura cu unele probleme ale locuitorilor din Varzarii de Jos, precum ~i in ceea ce
prive~te situatia ~colii Gimnaziale ,,Nicolae Bogdan" Va~cau, intrucat, prin natura profesiei,
puteam sa ma pronunt in cuno~tinta de cauza.
in luna decembrie 2016, am efectuat o vizita de lucru, alaturi de cei doi colegi ai mei
di' Comisia de invatamant, la ~coala gimnaziala din localitate, in scopul de a ne informa
corect ~i complet asupra realitatilor din aceasta unitate de invatamant.

in acest sens, am purtat

discutii cu d-na director Liliana Laza ~i cu membrii corpului profesoral, precum ~i cu
personalul administrativ, dupa care am vizitat spafiile in care se des:fa~oara procesul
instructiv-educativ. Ne-am informat ~i asupra situatiei materiale a ~colii, dupa care 1-am
informat pe d-ul primar al ora~ului V~cau ~i pe consilierii locali despre demersul nostru,
cavtand impreuna solutii la problemele pe care le-am constatat.

R"'fMt (>le,. (');!iv.- fie

r·~ Joi~

..L ()
I
~
'!
5 u 6AeNtt.!r'llflwf
/e~ 11,a., Mt'fia-tu ~ ~

U

~'6wf
C&>af

I}~{

mlel
I

CMt.u'

c1~

f ~ fo/- { ~r/{
(!)

f.u4/ ,ie-arf ~ (!,;.

~ Utµ,;t/t'm
,~.,,,e;x,( CIL ~cv,/~
W C,I~ 4 -/'JvYrl /!<~,,,,/,/
J""

,_-dn<I14

,,ta,, \lttJtC&d

JX ~ eC&/Yl <!lfln/w--

J>rt

u,e:tk

twf ~

)/d,Jf e.ul( ·

,,,,,,4~ ~Jf,,,c(

(Yl'1

1

~Jlw· \/19,/) u,JJ ~c1e_
r,w,.'ed~ otm1.:lole vli,,t
uV>fM'6:uhu" ~ f .trvt<>"cl~-;
L~A~
/l7'1 Ge/J ak MkJ-/;JXdJ~ d oce./~ ·
1m~ "1iofe 0/e &J/xJ1,d!eA, ~ f
~k;,M ~
f-'€11~ .AJvt
Jawu./ ~J? e,u j'"~ee/et.; f
~'
1~£;1 rJ, ~ e A --?1 . de ,wp,ue_ r'"'('J/)4~,
(Ir!#

cf'bJ~~~~

tM?<

u!/fX

Cc,

,,le/J/d

~(!)

hd_

u 'ktU ~

(I- .
Raport de activitate a consilierului local Stan Mircea pe anul 2016

St an M ircea domiciliat in orasul Vascau, str. M. Viteazul nr. 67, judetul Bihor, posesor CNP
15@123105213 2, in calitate de consilier local- pe listele U.D.M.R., ales in data de 5 iunie 2016 in Consiliul
loca l al orasului Vascau , facind parte din comisia de specialitate nr. 3-Comisia pentru amenajarea teritoriului
, urbanism, agri cult ura si administratie publica locala, in calitate de presedinte al acestei comsii de
specia litat e , in baza invitatiilor primite pentru convocarea de catre primar a Consiliului local al orasului
Vasca u , in sedinte de consiliu, din cele 9 sedinte de consiliu desfasurate in cursul anului 2016 , din care 8
au fast sed inte ordina re, iar una a fost sedinta extraordinara, am participat la un numar de 8 sedinte de
consi liu , absent fiind la sedinta ordinara din data de 2 august 2016.
In ba za proceselor verbale intocmite de catre Comisia nr.3 din care fac parte, alaturi de Ciep Mariana si
Coroiu loan Gheorgh e, cind punctele de pe ordinea de zi , au fost de competenta comisiei noastre am dat
avi zele fa vo rabile necesare, ma i putin la Proiectul de hotarire privind aprobarea taxelor si impozitelor
locale la nive lul orasului Vascau - din data de 19 decembrie 2016, unde avizul comisiei noastre a fost
nefavora bil.
Asa cum reiese din procesele verbale de sedinte de consiliu intocmite de catre d-na secretara Pop
Rodica si semnate de catre presedinti de sedinta respectivi, am luat cuvintul unde a fost cazul si mi-am spus
parerea cu privi re la punctele de pe ordinea de zi discutate , iar in unele cazuri am ridicat in fata executivului
si legislativului orasului Vascau, problemele transmise de catre electori in intilnirile mele ocazionale cu
cet ateni de pe raza oras ukui Va scau si a localitatilor componente.

Va sca u la data 27 ianuarie 2017.

Consilier local -ing. agronom Stan Mi cea.

RAPORT DE ACTIVITATE
A VICEPRIMARULUI ORASULUI VASCAU
PE ANUL 2016

Subsemnatul Popa Marius -Gheorghe , ales in data de 05 Iunie
2016 in functia de viceprimar al ora~ului Va~cau iar in perioada ianuarie
2016 - mai 2016 am fost consilier local in cadrul Consiliului Local al ora~ului
Va~cau , prezint activitatea des:fa~urata in cursul anului anul 2016 .
In calitate de consilier local am fa.cut parte din comisia pentru
activitati economico-financiare, administrarea domeniului public ~i privat al
or~ului , juridica ~i disciplina ,protectia mediului ~i turismrelatez ca

am

participat la toate ~edintele de comisii ~i ~edintele de consiliu local la care am
fost convocat ,participand la discutiile privind proiectele de hotarare ,
exprimandu-mi punctul de vedere in deciziile luate ~i gasind solutiile cele mai
bune pentru realizarea proiectelor.Mentionez faptul ca am dezbatut toate
problemele de care am fost in~tiintat de catre locuitorii ora~ului Va~cau ~i a
satelor apaqinatoare , avand fata de ei o atitudine corecta .
In

calitate de viceprimar

al ora~ului Va~cau am urmarit cu

prioritate dezvoltarea socio - economica a ora~ului ~i in conformitate cu
atributiile stabilite prin Dispozitia primarului ora~ului Va~cau nr. 200/2016 ~i
in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica
locala , republicata

, am raspuns alaturi de conducerea Primariei ,de buna

functionare a administratiei publice locale.
Cu privire la poduri ~i drumuri :
- s-a fa.cut asfaltarea

~oselei

din ora~ul

Va~cau

, s-au intretinut

drumurile de legatura cu satele apaqinatoare , s-a aruncat cu material
antiderapant in sezonul de iama pe drumuri ~i podete ~i s-a intervenit cu
tractorul cu plug cind situatia o cerea.

Cu privire la serviciile comunitare de utilitate publica :
- s-a efectuat

curatarea parcului , construirea de alei

prm pare,

curatarea spatiilor verzi a ora~ului ,s-a intretinut ~i reparat conducta de apa
potabila a satelor Cimp, Cimp Moti ,Cole~ti ~i cea a ora~ului Va~cau.
- am participat la actiuni de salubrizare -colectare de~euri reciclabile
prin actiuni periodice.
Cu privire la situatii de urgenta :
- am participat la ~edinte de instruire pe diferite teme ~i am intervenit
impreuna cu domnul Sabau loan ~i echipa de interventie la diferitele situatii
care au aparut (incendii).
Cu privire la parcuri ~i monumente:
- s-au intretinut monumentele istorice , am participat impreuna cu copiii
de la Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Bogdan,, din Va~cau la ecologizarea ora~ului
, s-au montat tobogane noi ~i s-au efectuat reparatii la vechile locuri de joaca
pentru copii .

Data :
27.01.2016

Semnatura:

RAPORT DE ACTIVITATE
PE ANUL2016

Subsemnatul Tudor Adrian Nicolae , consilier local ales in data de 05
iunie 2016, prezint activitatea des:fa~urata in perioada ianuarie 2016- decembrie
2016.
In perioada ianuarie 2016 - mai 2016 in calitate de v1cepnmar
orrujului Va~cau am urmarit

al

cu prioritate dezvoltarea socio - economica a

orrujului ~i in conformitate cu atributiile stabilite prin Dispozitia primarului
orrujului Va~cau nr. 81/30.07.2012 ~i in conformitate cu prevederile legii nr.
215/2001 privind administratia publica locala , republicata , am raspuns alaturi
de conducerea Primariei ,de buna functionare a administratiei publice locale.
In privinta activitatii in Consiliul local in aceasta perioada am fost
prezent la toate ~edintele acestuia ~i am colaborat cu Comisia pentru Bugetu Finante.
Cu privire la serviciile comunitare de utilitate publica :
- s-a efectuat

curatarea parcului , construirea de alei

prm pare,

curatarea spatiilor verzi a ora~ului ,s-a intretinut ~i reparat conducta de apa
potabila a satelor Cimp, Cimp Moti ,Cole~ti ~i cea a ora~ului Va~cau.
- am participat la actiuni de salubrizare -colectare de~euri reciclabile
,prin actiuni periodice.
- am adus contributia la achizitionarea tocatorului de resturi vegetale ~1
s-au toaletat

copacu ~1

tu:fari~urile in zonele in care acestea incalcau

proprietatea publica sau in care reprezentau rise pentru circulatia auto .
Cu privire la parcuri ~i monumente:
- s-au intretinut monumentele istorice , am participat impreuna cu copiii
de la Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Bogdan,, din Va~cau la ecologizarea ora~ului

s-au montat tobogane noi ~i s-au efectuat reparatii la vechile locuri de joaca
pentru copii .
Cu privire la situatii de urgenta :
- am participat la ~edinte de instruire pe diferite teme ~i am intervenit
impreuna cu domnul Sabau loan ~i echipa de interventie la diferitele situatii
care au aparut (incendii).
Cu privire la poduri ~i drumuri:
- s-a fa.cut asfaltarea ~oselei

din ora~ul

Va~cau

, s-au intretinut

drumurile de legatura cu satele apaqinatoare , s-a aruncat cu material
antiderapant in sezonul de iama pe drumuri ~i podete ~i s-a intervenit cu
tractorul cu plug dnd situatia o cerea.
Cu privire la ordinea publica
- impreuna cu grupul de gardieni ~i la solicitarea cetatenilor
m-am deplasat la fata locului pentru rezolvarea problemelor aparute.
in data de 05 iunie 2016 am fost ales consilier local in cadrul
Consiliului Local

Va~cau

facand

parte din comisia

pentru activitati

economico -financiare, administrarea domeniului public ~i privat al ora~ului ,
juridica ~i disciplina , protectia mediului ~i turism ~i relatez faptul ca am
participat la toate ~edintele de comisii ~i ~edintele consiliului local participand
la discutiile privind proiectele de hotarare ~i exprimandu-mi punctul de vedere
in deciziile luate ~i gasind solitii din cele mai bune pentru realizarea proiectelor
puse pe ordinea de zi a ~edintelor consiliului local Va~cau.
Am acordat avize pozitive proiectelor de hotarare favorabile finantarii
proiectelor de investitii pentru ora~ul Va~cau ~i localitatile componente , am
avut o atitudine corecta ~i am incercat sa dau sfaturi cat mai practice la nevoile
fiecaruia sprijinindu/i cu o idee sau o vorba buna.

Data :
27.01.2016

ROMANIA
JUDETUL BIHOR
PRIMA.RIA ORA~ULUI VA~CAU
Str. Unirii, nr. 75
tel.lfax: 0259/336157
e-mail: primaria vascau@yahoo.com, primaria.vascau@cibihor.ro

RAPORT DE ACTIVITATE
ALPRIMARULUIORASULUIVASCAU
PEANUL2016
Primaria Ora§ului Va§cau, formata din Primar, Viceprimar, Secretar impreuna cu aparatul
de specialitate al Primarului ora~ului Va§Cau, se organizeaza ~i functioneaza ca o structura
functionala cu activitate permanenta, care aduce la mdeplinire hotararile Consiliului Local ~i
dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
Primarul este ~eful administratiei publice locale ~i raspunde de buna organizare ~i
functionare a acesteia prin compartimentele aparatului propriu de specialitate al acestuia ~i
serviciile aflate in subordine, avand ca unic scop bunastarea colectivitatii locale.
Acest raport anual cumuleaza rapoartele de activitate pe anul 2016 ale compartimentelor
functionale ale aparatului de specialitate al Primarului ora§ului Va§Cau, evidentiind cu precadere
obiectivele de activitate specifica, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la
indeplinire a hotararilor Consiliului local ~i a dispozitiilor emise de Primar.

SERVICIUL BUGET-FINANTE, IMPOZITE ~I TAXE, GOSPODARESC,
PA~UNE,TRANSPORT
COMPARTIMENTUL STARE CIVILA ~I AUTORITATE TUTELARA
Activitatea de secretariat
Pe parcursul anului 2016, in cadrul Biroului Administratie Publica Locala ~i Autoritate
Tutelara, in conformitate cu Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu
modificarile ~i completarile ulterioare ~i cu Regulamentul de organizare ~i functionare a Primariei
ora~ului Va§Cau, s-a asigurat convocarea Consiliului local al ora~ului Va§Cau pentru ~edintele de
consiliu, intocmindu-se ordinea de zi cu problemele supuse dezbaterii in sedintele de consiliu.
Astfel, in cursul anului 2016 au fost adoptate 119 Hotarari, fiind organizate un numar de
14 ~edinte ordinare ~i 1 ~edinta extraordinara. S-au intocmit ~i pus la dispozitia comisiilor de
specialitate formularele tip pentru avizarea rapoartelor ~i proiectelor de hotarari din ordinea de zi.
S-au intocmit procesele-verbale ale ~edintelor de consiliu care au fost prezentate in plenul
consiliului local. S-a intocmit graficul ~i s-a tinut evidenta prezentei consilierilor m cadrul
comisiilor de specialitate ~i in ~edintele de consiliu, mtocmindu-se fi~a de pontaj a consilierilor la
~edinte.
A fost asigurata aducerea la cuno~tinta publica a ~edintelor Consiliului Local, prin afi~area
la sediul Primariei ora§ului Va§Cau ~i a hotararilor adoptate de catre acesta.
In urma ~edintelor Consiliului Local, au fost redactate hotararile adoptate de catre acesta
tinandu-se evidenta acestora intr-un registru special. Acestea au fost distribuite catre
compartimentele functionale, precum ~i catre persoanele juridice sau fizice interesate.
Fiecare dosar de sedinta de consiliu a fost inchis in termenul prevazut de lege, operatie
care consta in numerotarea, sigilarea ~i parafarea dosarului respectiv.
S-a tinut evidenta dispozitiilor emise de Primarul ora§ului Va§Cau, intr-un registru special.
Astfel, in cursul anului 2016 au fost inregistrate un numar de 201 dispozitii. Atat dispozitiile cat
~i hotararile adoptate de Consiliul Local au fost comunicate Institutiei Prefectului - Judetul Bihor

1

in termenul prevazut de lege pentru exercitarea controlului legalitatii actelor, acestea primind viza
de legalitate.
In registrul de intrare -ie~ire a documentelor au fost operate 7363 de cereri, adrese ~i
corespondente primite de la cetateni sau diferite institutii, care au fost solutionate ~i rezolvate in
termenele prevazute de lege, acestea clasificandu-se astfel:
cereri pentru eliberare adeverinte de domiciliu necesare pentru abonamente telefon
mobil, eliberarea Caqii de Identitate, viza flotant;
adeverinte ca figureaza cu teren ~i constructii in registrele agricole pentru notarea
acestora la Cartea Funciara;
adeverinte de salarizare, necesare pentru: consultatii medicale, spitalizare, imprumut
bancar, giranti;
cereri pentru eliberarea certificatelor de urbanism;
cereri pentru luarea in evidenta teren in Registrul agricol;
cereri pentru lemne de foe, din padurea comunala;
cereri pentru eliberarea autorizatiilor de construire;
cereri pentru adeverinte de stare materiala (teren agricol) necesare la: burse ~colare
sau universitare, dosare de handicapati, judecatorie, notariat public, etc.;
cereri pentru intocmirea anchetelor sociale;
adeverinte ca sunt beneficiari de ajutor social;
adeverinta de componenta familiala;
adrese ~i procese verbale de contraventie primite de la Serviciul Politiei rutiere;
S-au eliberat 52 atestate de producator ~i 17 carnete producator.
S-au inregistrat un numar de O cereri pentru legalizari de acte notariale.
In ceea ce prive~te adresele, dispozitiile ~i circularele primite de la diferite institutii:
Institutia Prefectului - Judetul Bihor, Consiliul Judetean Bihor, Directia Generala a Finantelor
Publice, Directia Muncii, Agentia Nationala a Functionarilor Publici Bucure~ti, etc., la toate actele
respective, care in marea lor majoritate au solicitat transmiterea unui raspuns, s-a comunicat de
catre institutia noastra situatiile solicitate in termen.
In ceea ce prive~te liberul acces la informatiile de interes public au fost inregistrate un
numar de 6 cereri, acestea fiind rezolvate in mod favorabil.
In ceea ce prive~te activitatea des~urata pe linie de stare civila de la inceputul anului
2016 ~i pana la finele acestuia, au fost rezolvate urmatoarele probleme:
acte de casatorie inregistrate, in numar de 14
acte de na~tere, in numar de 1
acte de deces intocmite, in numar de 36
Diverse mentiuni pentru a fi operate in registrele de stare civila ex. I in numar de 223;
S-a operat O mentiune de cetatenie.
S-a operat 5 sentinta de divort pe actele de stare civila ale celor in cauza.
Lunar s-au intocmit borderouri cu caqile de identitate ale decedatilor, care se predau la
S.P.C.L.E.P. din tara.
Tot lunar, se inainteaza dupa intocmire, buletinele statistice de casatorie ~i deces ~i alte
situatii privind activitatea des~urata pe linie de stare civila.
S-au eliberat un numar de 12 certificate de na~tere, un numar de 24 certificate de
casatorie ~i un numar de 96 certificate deces, acestea fiind originale, pierdute ori distruse.
S-au fa.cut transcrieri de acte de stare civila, casatorie, na~tere, adoptie ~i deces in nr. de 1;
rectificari acte de stare civila in nr. de 1.
S-au intocmit ~i achitat un nr. de 34 dosare in suma totala de 5.234 lei conform
Ordonantei de Urgenta nr. 70/2011 pentru modificarea ~i completarea Ordonantei de Urgenta
nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece.

In anul 2016 s-au intocmit 170 anchete sociale, pentru acordarea ajutorului social, burse

~colare, pensie handicap ~i insotitor, alocatii sustinere.
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S-au intocmit dosare de alocatii de stat pentru copii, privind acordarea alocatiilor familiare
complementare ~i alocatii de sustinere pentru familia monoparentala care s-au depus la Directia
pentru Familie, Dialog ~i Solidaritatii Sociale Bihor.
Conform Legii nr. 416/2001, s-au intocmit un numar de 26 dosare pentru acordarea
ajutorului social, care au fost achitate la zi. Tot in cursul anului 2016 s-au intocmit ~i depus
dosarele pentru acordarea concediului de ingrijire a copilului pa.na la varsta de 2 ani.
Au fost intocmite ~i eliberate un numar de 16 livrete de familie la cererea solicitantilor.
in cursul anului 2016, in conformitate cu Legea nr. 416/2001 republicata, la inceputul
anului au fost in plata un numar de 26 dosare, iar la sfar~itul anului un numar de 24 dosare.
Ajutoarele sociale se platesc prin intermediul Po~tei Romane de catre A.J.P.I.S. Bihor.
La inceputul anului 2016 am avut aprobate un numar de 18 dosare ale asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap. Pentru acestea drepturile salariale au fost achitate integral,
iar asistenti personali in cursul anului 2016 am avut un numar de 18 ~i inca 7 persoane cu
indemnizatie pentru persoane cu handicap.
S-au intocmit un numar de 38 dosare privind alocatia complementara ~i 6 dosare
privind alocapa de suspnere monoparentala.
Activitatea din cadrul serviciului buget - contabilitate s-a desfasurat in conditii bune atat
in ceea ce prive~te activitatea de impozite ~i taxe, resurse umane precum ~i activitatea financiar
contabila in ansamblu.
Lucrarile privind intocmirea ~i depunerea Bugetului de venituri ~i cheltuieli pomind de la
varianta aprobata initial prin H.C.L. nr. 10/2016, cat ~i rectificarile care s-au efectuat in cursul
anului 2016 in numar de 12 (varianta: februarie, martie, iunie, August, septembrie, octombrie,
Noiembrie, Decembrie) au fost realizate in conditiile ~i la termenele prevazute de actele normative
in vigoare, respectiv Legea nr. 273/2006 - privind finantele publice locale, Legea nr. 396/2013 Legea bugetului de stat pe anul 2014, toate in:fluentele aduse bugetului local fiind supuse spre
aprobare Consiliului local al orasului Va~cau ~i depuse in Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Bihor in vederea derularii ~i realizarii in bune conditii a activitatilor prevazute pentru
anul financiar 2016. Varianta aprobata initial in suma de 4.378 mii lei inregistrand o cre~tere
semnificativa pe parcursul anului 2016, influentele aduse fiind prezentate in cele 12 rectificari de
buget astfel incat la finele anului 2016 Bugetul local al ora~ului V~cau a fost in suma de 7.074
mii lei.
in ceea ce prive~te Situatiile financiare respectiv Bilantul contabil, Contul de rezultat
patrimonial ~i Contul de executie bugetara al or~ului V~cau, acestea au fost intocmite
trimestrial, semestrial ~i anual pe noua structura a clasificatiei bugetare ~i a noului Plan de conturi
aprobat pentru institutiile publice prin O.M.F. nr. 1917/2005 cu modificarile ~i completarile
ulterioare fiind certificate de catre Trezoreria orasului Va~cau unde Primaria or~ului V ~cau are
deschise conturi pentru derularea operatiunilor de incasari ~i plati precum ~i de catre personalul
specializat din cadrul Serviciului buget ~i contabilitate publica al A.J.F.P. Bihor - Oradea unde a
fost depus un exemplar atat in format electronic cat ~i pe suport de hartie. Situatiile financiare la
finele anului 2016 respectiv, Contul de executie bugetara al or~ului V~cau pe anul 2016 sunt
prezentate in Anexa nr. 1 a prezentului raport.
Referitor la activitatea de resurse umane din cadrul Biroului contabilitate aceasta s-a
des~urat in conditii bune atat in ceea ce prive~te achitarea drepturilor salariale ale personalului
din cadrul aparatului propriu al Primariei or~ului V ~cau, cat ~i al unitatilor subordonate, la finele
anului 2016 neexistand datorii privind achitarea drepturilor salariale la nici una din activitati.
Obligatiile de plata privind contributiile unitatii ~i ale angajatilor catre bugetul de stat,
bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor de sanatate ~i bugetul fondului de somaj au fost
achitate lunar la termenele prevazute de actele normative in vigoare. Lunar au fost depuse
declaratiile privind obligatiile de plata ale unitatii la termenele stabilite, iar situatiile statistice
lunare ~i trimestriale solicitate de catre Directia Judeteana de Statistica a Judetului Bihor - Oradea

au fost depuse la termen.
3

Potrivit Ordinului Ministerului Finantelor nr. 1064/2005 s-au depus lunar la A.J.F.P.
Oradea, anexele privind monitorizarea numarului de posturi ~i a cheltuielilor de personal pe
fiecare activitate potrivit clasificatiei bugetare.
Procentul de realizare a incasarilor din venituri proprii fiind la finele anului de 97,9%.
In cursul anului 2016 pentru rai platnici s-au intocmit in~tiintari de plata, somatii, titluri
executorii ~i popriri asupra veniturilor realizate de persoanele in cauza.
Operatiunile de casa, respectiv efectuarea incasarilor ~i platilor in numerar s-au efectuat
conform prevederilor Decretului nr. 209/1976, privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de
casa.
Denumire indicator
Prevederi 2016 Incasari 2016
Nr.
Cod
crt. indicator
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 949000
917960
1
0402
164000
070201
Impozitul ~i taxa pe cladiri
102304
2
lmpozit
~i
taxe
pe
teren
326000
125233
3
070202
Sume defalcate din TVA
1102
4
110201
Sume TV A - lapte, com ~i fructe in ~coli
5
Sume defalcate din TV A pentru finantare 1370930
110202
1346632
6
cheltuieli descentralizate
110206
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 558000
7
558000
bugetelor locale
160202
Impozit mijloace transport
200000
8
134791
20000
9251
300205
Venituri din concesiuni ~i inchirieri
9
10 340202
Taxe extrajudiciare de timbru
3144
11
350201
Venituri din amenzi $i alte sanctiuni
56000
12506
Alte venituri
12 360250
127000
160461
Varsaminte din SF pentru SD
194000
13 370203
319737
Sprijin acordare incalzire
14 420234
10000
6700
Total venituri
4378190
3898498
Cheltuieli totale
4378190
3898498
Autoritati publice
5102
1091000
1027396
Cheltuieli personal
834000
510210
772913
Cheltuieli materiale
510220
257000
254483
Ordine publica
610220
240000
225147
6502
Invatamant
870460
849275
Cheltuieli personal
650210
779000
759763
Cheltuieli materiale
650220
76000
75197
Sanitate
6602
50000
43791
Cultura
6702
170000
159809
Cheltuieli
personal
670210
50000
49071
670220
Cheltuieli materiale
120000
110738
6802
Asistenta sociala
562730
514178
Cheltuieli personal
680210
474730
474730
Asistenta sociala
680257
88000
79408
7002
Gopodarire comunala
371000
370921
Cheltuieli personal
700210
118000
117970
Cheltuieli materiale
700220
120000
119951
Cheltuieli materiale
840220
859000
598866
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Sectinea de dezvoltare
Denumire indicator
Nr.
Cod
crt. jndicator
Varsaminte din SF
370204
1
Sume excedent buget local
400214
2

3
4
5
6
7
8

Prevederi 2016

incasari 2016

194000
2387000

319737
1162109

I

Total venituri

2696000

842372

510271
670271
700271
1740271
840256
840271

Total cheltuieli
Autoritati Publice
Cultura
Serviciu ~i dezvoltare publica
Protectia mediului
Proiecte finantate nerambursabile
Drumuri

2696000
25000

842372
25000

355000
503000

209821
19551

CONTROL COMERCIAL ~I AUTORIZ.ARI
Pe parcursul anului 2016, pe linie de autorizari ~i control comercial, au fost rezolvate
urmatoarele probleme: s-a intocmit situatia exacta a tuturor agentilor economici care sunt
inregistrati la Primaria or~ului V~cau ~i functioneaza pe teritoriul or~ului ~i a localitatilor
comfonente, prin inscrierea acestora intr-un registru ce cuprinde urmatoarele date: denumirea
agentului economic, adresa unde i~i are sediul ~i adresa unde functioneaza, numele
admfnistratorului, profilul activitatilor des~urate, certificat de inregistrare ~i anexa la acesta
precpm ~i codul unic de inregistrare.
Din aceasta evidenta rezulta ca in ora~ul V~cau ~i localitatile componente Cimp, CimpMoti, Cole~ti, Varzarii de Jos, Varzarii de Sus, i~i des~urau activitatea la inceputul anului un
numpr de 40 societati, repartizate astfel:
1. Cu profil de productie:
x
S.C. Eurofine Fish S.R.L.
x
S.C. Happy Fish S.R.L.
2. Cu profil panificatie:
x
S.C. AlexPan S.R.L.
3. Cu profil comercial:
a. S.C. Transilvania S.R.L.
b. S.C. Excelsior S.R.L.
c. S.C. Sandibort S.R.L.
d. OMV Petrom Marketing S.R.L.
e. S.C. Betty-Gesco S.R.L.
4. Cu profil industrie:
x
S.C. Marmocalc S.A.
x
S.C. Empial Industries S.R.L.
x
S.C. Romitalia S.A.
x
S.C. Inox Design S.R.L.
x
S.C. Steel ~tei S.R.L.
Din activitatea de inchiriere a meselor din piata agroalimentara a fost incasata suma de
5.260 lei, iar din inchirierea salii de sport a or~ului V~cau s-a incasat suma de 1. 790 lei.
Pe parcursul anului 2016, s-a continuat activitatea de urmarire ~i executare silita a
ame:pzilor contraventionale aplicate persoanelor fizice. Pe parcursul anului au fost trimise
in~tiintafi ~i somatii acestor persoane.
Activitiitile des~urate pe linie de control comercial, s-au completat cu alte actiuni in
urmljl dispozitiilor primite din partea conducerii, in limitele competentei materiale ~i teritoriale de
care dispun.
1
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INVESTITII IN ANUL 2016
S-a finalizat construirea WC-ului public din ora~ul Va~cau situat in statia de autobuz.
S-au finalizat lucrarile de reabilitare a sediului Casei de Cultura ~i a Primariei or~ului
Va~cau.
S-a reabilitat covorul asfaltic de pe strazile Cri~ului, Libertatii.
S-a finalizat reteaua de iluminat public de pe strada Nicolae Bogdan.
S-a achizitionat mobilier pentru Primaria ora~ului V~cau.
S-a reabilitat reteaua IT a Primariei or~ului v~cau.
S-au finalizat lucrarile la rigole ~i poduri aferente strazii Libertatii.
Se afla in derulare proiectul privind modernizarea ~i amplasarea Gradinitei cu Program
Prelungit in sediul Primariei Va~cau, la parter pe partea dreapta.
Exista in derulare proiectul privind amplasarea sediului de politie pe strada Crinului nr. 2A
(fostul intemat al ~colii generale)

COMPRATIMENT URBANISM ~I DISCIPLINA IN CONSTRUCTII,
AMENAJAREA TERITORIULUI
in cursul anului 2016, principalul obiectiv al Biroului de Urbanism ~i Amenajarea
Teritoriului a fost indeplinirea atributiilor specifice ~i anume:
- organizarea comisiei de acorduri unice in vederea emiterii acordului unic;
- asigurarea respectarii disciplinei in constructii;
- emiterea de certificate de urbanism, autorizatii de construire, acorduri unice, procese
verbale de receptie a cladirilor finalizate pentru notarea constructiilor in Cartea Funciara ~i
inregistrarea la biroul impozite ~i taxe, efectuarea controlului periodic in teren pentru verificarea
respectarii prevederilor Legii nr. 50/1991, cu toate modificarile ulterioare ~i verificarile la
constructiile autorizate in vederea verificarii stadiilor de executie ~i a proiectelor de executie,
- elaborarea raspunsurilor la sesizarile cetatenilor in domeniul urbanismului, amenajarii
teritoriului ~i disciplina in constructii;
- promovarea Planurilor Urbanistice de Detaliu, a Planurilor Urbanistice Zonale,
intocmirea rapoartelor de specialitate in vederea aprobarii lor in Consiliul Local.
in cursul anului 2014, s-au emis:
- 9 de certificate de urbanism
- 10 autorizatii de construire

Avand in vedere atributiile biroului ~i conform prevederilor legale, biroul U.A.T., a
eliberat adeverinte pentru notarea constructiilor in C.F., a participat ~i a incheiat, procese verbale
de receptie la cladirile finalizate, regularizand obligatoriu taxa de autorizare.
S-au efectuat controale privind disciplina in constructii, cetatenii fiind atentionati conform
prevederilor legale ~i somati pentru intrarea in legalitate.
S-a participat la controalele efectuate de Inspectoratul Judetean in Construzctii - Bihor,
precum ~i la cele efectuate de catre Consiliul Judetean Bihor - Institutia Arhitectului - ~ef al
judetului Bihor.
Lunar ~i trimestrial s-au intocmit ~i trimis situatii statistice predate la Directia Judeteana de
Statistica Bihor.
PRI
Ing. Ee. Fl
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