
JUDETUL BIHOR 
PRIMARUL ORA~ULUI VA~CAU 

PROIECT DE HOTARARE 

Avizat 
Secretar 

Pop Rodica 

k 
=.::!~~~00-tn:bai:lW Bugetului de venituri ~i cheltuieli al SC Serviciul Public Ora~ Va~cau 

SRL, cu finanfarea aferenta , pe anul 2018 

A vand 1n vedere : 
- Raportul expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora~ului Va~cau - ing. 

ec. Florin Porge 'in calitate de reprezentant al Ora~ului Va~cau care este Asociat Unic la SC 

Serviciul Public Ora~ Va~cau SRL , 'inregistrata la nr. 395 din 18.01.2018; 

In conformitate cu prevederile art. 1961 din Legea nr. 31/1990 -legea societatilor, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare , art. 4 din Legea nr. 2/2018 privind legea bugetului de stat 

pe anul 2018, art. 6, alin. 1 ~i alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind 1ntarirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unitaile administrativ - teritoriale sunt actionari 

unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara ; 

Luand 1n considerare dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

la elaborarea actelor normative ,republicata ,cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

In temeiul art. 36, alin. 2 ,lit.a , art. 45, alin. 2 ~i art. 115 , alin. 1 ,lit.b ,alin. 3 , alin. 5 ~i 

alin. 6 din Legea 215/2001- Legea administratiei pub lice locale, republicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

Primarul ora~ului Va~cau propune Consiliului Local al ora~ului Va~cau prezentul proiect de 

hotarare: 

Art. 1 Se aproba bugetul de venituri ~i cheltuieli al S.C. Serviciul Public Ora~ Va~cau 

SRL ,cu finantarea aferenta ,pe anul 2018 , conform anexei care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art. 2 . Cu ducerea la 1ndeplinirea a prevederilor prezentei hotarari se desemneaza 

Primarului ora~ului Va~cau ~i SC SERVICIUL PUBLIC ORA$ VA$CAU SRL 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica: 

RP Ex. 13 

Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
Primarului Ora~ului Va~cau 
Serviciului Buget -contabilitate , taxe ~i impozite locale 
S.C. Serviciul Public ,,ora~ Va~cau" S.R.L. 
La dosar 

Ing. 
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ANEXALAHCL 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 
pentru anul 2018 al S.C.SERVICIUL PUBLIC ORASUL VASCAU S.R.L. 

--

Nr.crt. SUMA-mii lei 
I 
1 
II 
1 
2 
3 
4 

VENITURI-TOT AL LEI 
Venituri subventii 

CHELTUIELI-TOTAL LEI 
Cheltuieli salarii 

Cheltuieli servicii bancare 
CN servicii contabile 
CN material intretinere 

CN cursuri formare profesionala 

ASOCIATUNIC 
ORASUL V ASCAU 

450 
450 
450 
420 
1,2 
24 
1,8 
3 



HJDETUL BIHOR 
PRIMA.RIA ORASULUI V ASCAU 
Nr.574 /.23.01.2018 

ANUNT 

Primaria ora~ului Va~cau reprezentata de primar, cu sediul 'in ora~ul Va~cau , str.Unirii, 

nr. 75 ,judetul Bihor , 'in temeiul art. 7 ,alin, 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 'in 

administratia publica , republicata , aduce la cuno~tinta publica a cetatenilor ora~ului Va~cau ,ca a 

elaborat un proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul 

Public Ora~ Va~cau SRL, cu finantarea aferenta pe anul 2018. 

Dezbaterea publica va avea loc in data de 14.02.2018 ,ora 13,00 'in sala de sedinta a 

Primariei ora~ului Va~ciiu ~i este deschisa tuturor cetatenilor interesati de acest subiect. 

Persoanele interesate de acest proiect de hotarare 'inregistrat cu nr. 396 din 18.01.2018 se 

pot consulta ~Ldocumenta personal la sediul Primariei ora~ului Va~cau ,la registratura unitatii , zilnic 

1ntre orele 8,00 -16,00, iar vineri 'intre orele 8,00-15,00 iar in conformitate cu prevederile art.39 ,alin. 3 

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

p~rsoanele interesate pot depune contestatii 'in termen de 15 zile de la data publicarii sau afi~arii 

acestuia . 

Cetatenii care doresc sa faca propuneri , sugestii ~i opinii cu valoare de recomandare privind 

acest act normativ , o pot face 'in scris pe adresa : Primaria ora~ului Va~cau , str. Unirii,nr.75 , judetul 

Bihor sau depuse la Registratura Primiiriei ora~ului Va~ciiu, la doamna Mu~et Viorica. 

Materialele transmise vor purta mentiunea ,, Recomandare ,, la proiectul de act normativ 

privind Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul Public Ora~ Va~ciiu SRL, cu finantarea 

~ferenta pe anu_l 2018. 

Ultima zi de depunere a propunerilor ~i sugestiilor pentru definitivarea proiectului de 

hotarare este 12.02.2018 ,ora 14.00. 

SECRETAR 

Pop R'1_;a 


