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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 indeplinire hotararile Consiliului Local ~i 
dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale. 

Primarul este ~eful administratiei publice locale ~i raspunde de buna organizare ~1 

functionare a acesteia prin compartimentele aparatului propriu de specialitate al acestuia ~1 

serviciile aflate in subordine, avand ca unic scop bunastarea colectivitatii locale. 
Acest rapo11 anual cumuleaza rapoartele de activitate pe anul 2018 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 hotarfrrilor Consiliului local ~i a dispozitiilor emise de Primar. 

SERVICIUL BUGET-FINANTE, IMPOZITE SI TAXE, GOSPODARESC, 
PASUNE,TRANSPORT 

COMPARI'IMENTUL STARE CIVILA SI AUTORITATE TUTELARA 

Activitatea de secretariat 
Pe parcursul anului 2018, in cadrul Biroului Administratie Publica Locala ~i Autoritate 

Tutelara, in confo1mitate 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 2018 au fost adoptate 114 Hotarari, fiind organizate un numar de 
13 ~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 in cadrul 
comisiilor de specialitate ~i in ~edintele de consiliu, intocmindu-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 pe site-ul acesteia 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 in.chis 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 2018 au fost inregistrate un numar de 184 dispozitii. A tat dispozitiile cat 
~i hotararile adoptate de Consiliul Local au fost comunicate Institutiei Prefectului - Judetul Bihor 
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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 7.640 de cereri, adrese ~i 
corespondente pritmite 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 Cartii 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 lernne 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 prirnite de la Serviciul Politiei rutiere; 

S-au eliberat 5 atestate de producator ~i 5 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 ? cereri, acestea fiind rezolvate in mod favorabil. 

in ceea ce prive~te activitatea desfa~urata pe linie de stare civila de la inceputul anului 
2018 ~i pana la finele acestuia, au fost rezolvate urmatoarele probleme: 

acte de casatorie inregistrate, in numar de 8. 
acte de na~tere, in numar de 3. 
acte de deces intocmite, in numar de 26. 

Diverse mentiuni pentru a fi operate in registrele de stare civila ex. I in numar de 159; 
S-a operat ll mentiune de cetatenie. 
S-a operat U certificate de divort pe actele de stare civila ale celor in cauza. 
Lunar s-au intocmit borderouri cu cartile 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 desfa~urata pe linie de stare civila. 
S-au eliberat un numar de 21 certificate de na~tere, un numar de 17 certificate de 

casatorie ~i un nurnar de 38 certificate deces, acestea fiind originale, pierdute ori distruse. 
S-au facut 1:ranscrieri de acte de stare civila, casatorie, na~tere, adoptie ~i deces in nr. de 3; 

rectificari acte de stare civila in nr. de 0. 
S-au intocmit ~i achitat un nr. de 53 dosare in suma totala de 10.739 lei conform 

Ordonantei de U1rgenta 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 20)18 s-au intocmit 43 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 numa:r de 24 dosare pentru acordarea 
ajutorului social, care au fost achitate la zi. Tot in cursul anului 2018 s-au intocmit ~i depus 
dosarele pentru acordarea concediului de ingrijire a copilului pana la varsta de 2 ani. 

Au fost intocmite ~i eliberate un numa:r de 2 livrete de familie la cererea solicitantilor. 
in cursul anului 2018, in conformitate cu Legea nr. 416/2001 republicata, la inceputul 

anului au fost in plata un numa:r de 23 dosare, iar la sfar~itul anului un numa:r de 20 dosare. 
Ajutoarele sociale se platesc prin intermediul Po~tei Romane de catre A.J.P.I.S. Bihor. 
La inceputul anului 2018 am avut aprobate un numa:r de 25 dosare ale asistentilor 

personali ai persoanelor cu handicap. Pentru acestea drepturile salariale au fost achitate integral, 
iar asistenti personali in cursul anului 2018 am avut un numa:r de 21 ~i inca 16 persoane cu 
indemnizatie pentru persoane cu handicap. 

S-au intocmit un numa:r de 15 dosare privind alocatia complementara ~i 8 dosare 
privind alocafia de susfinere monoparentala. 

Activitatea din cadrul serviciului buget - contabilitate s-a desfasurat in conditii bune atat 
in ceea ce prive~te activitatea de impozite ~i ta,ce, resurse umane precum ~i activitatea financiar 
contabila in ansamblu. 

Lucrarile privind intocmirea ~i depunerea Bugetului de venituri ~i cheltuieli pornind de la 
varianta aprobata initial prin H.C.L. nr. 17/2018, cat ~i rectifica:rile care s-au efectuat in cursul 
anului 2018 in numa:r de 5 (varianta: februarie, martie, iunie, 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 influentele aduse bugetului local fiind supuse spre aprobare Consiliului local al 
orasului Va~cau ~i depuse in Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bihor in vederea 
derula:rii ~i realiza:rii in bune conditii a activitatilor prevazute pentru anul financiar 2018. V arianta 
aprobata initial in suma de 3. 776 mii lei inregistrand o cre~tere semnificativa pe parcursul anului 
2018, influentele ad use fiind prezentate in cele 5 rectificari de buget astfel incat la finele anului 
2018 Bugetul local al ora~ului Va~cau a fost in suma de 4.936 mii lei. 

In ceea ce prive~te Situatiile financiare respectiv Bilantul contabil, Contul de rezultat 
patrimonial ~i Contul de executie bugetara al ora~ului Va~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 modifica:rile ~i completa:rile 
ulterioare fiind certificate de catre Trezoreria orasului Va~cau unde Primaria ora~ului Va~cau are 
deschise conturi pentru derularea operatiunilor de incasa:ri ~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 2018 respectiv, Contul de executie bugetara al ora~ului Va~cau pe anul 2018 sunt 
prezentate in Anexa nr. 1 a prezentului raport. 

Referitor la activitatea de resurse umane din cadrul Biroului contabilitate aceasta s-a 
desr~urat in conditii bune atat in ceea ce prive~te achitarea drepturilor salariale ale personalului 
din cadrul aparatului propriu al Prima:riei ora~ului Va~cau, cat ~i al unitatilor subordonate, la finele 
anului 2018 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 asigura:rilor sociale, bugetul asigura:rilor 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. 
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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 85%. 
in cursul anului 2018 pentru rai platnici s-au 1ntocmit 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. 

Nr. Cod Denumire indicator Prevederi Incasari 
crt. indicatoir 2018 2018 

1 04.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10180000 1016606 
2 07.02 Impozite si taxe pe proprietate 464000 320435 
3 11.02.02 Sume defalcate din TV A pentru cheltuieli descentralizate 727000 714982 
4 11.02.06 Sume defalcate din TV A pentru echilibrare bugete locale 1441000 1441000 
5 16.02 Impozit pe mijloace de transport 123000 56858 
6 30.02 Venituri din concesiuni si inchirieri 14000 7150 
7 33.08 Venituri din prestari servicii 306000 59893 
8 34.02 Taxe extrajudiciare de timbru - 5144 
9 35 .02 Venituri din amenzi 160000 31964 
10 36.50 Diverse venituri 556100 682214 
11 37.02 Varsaminte din SF pentru SD 575000 163828 
12 42.34 Subventii pentru ajutor de incalzire 10000 484 
13 42.41 Subventii pentru sanatate 117000 55752 
14 TOT AL venituri SF 4936100 4228654 
15 TOT AL cheltuieli SF 4936100 3914530 
16 51.02 Autoritati publice 2148500 2075810 
17 51.02.10 Cheltuieli personal 1346000 1325378 
18 51.02.20 Cheltuieli materiale 752500 750432 
19 61.02 Ordine publica 450000 437612 
20 65.02 invatamant 130600 97524 
21 67.02 Cultura 60000 59898 
22 68.02 Asistenta sociala 767000 727964 
23 70.02 Servicii si dezvoltare publica 399000 364372 
24 84.02 Drumuri 50000 46229 
25 66.02 Sanatate 127000 105121 
26 66.02 Salarii 117000 95165 
27 66.20 Cheltuieli materiale 10000 9956 
28 TOT AL cheltuieli SD 881000 454049 
29 TOT AL venituri SD 881000 454049 
30 37.02 Varsaminte din SF 575000 163828 
31 42.65 Subventii investitii 306000 290221 
32 65.02.71 invatamant 84000 19040 
33 74.02.71 Salubritate 306000 290221 
34 84.01 .71 Drumuri 441000 144788 
35 51.02.71 Autoritati publice 50000 -
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CONTROL COMERCIAL SI AUTORIZARI 

Pe parcursul anului 2018, 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 ora~ului Va~cau ~i functioneaza pe teritoriul ora~ului ~i a localitatilor 
componente, prin inscrierea acestora intr-un registru ce cuprinde urmatoarele date: denumirea 
agentului economic, adresa unde i~i are s6diul ~i adresa unde functione~a, numele 
administratorului, profilul activitatilor desf'~urate, certificat de inregistrare ~i anexa la acesta 
precum ~i codul unic de inregistrare. 

Din aceasta, evidenta rezulta ca in ora~ul Va~cau ~i localitatile componente Cimp, Cimp
Moti, Cole~ti, Varzarii de Jos, Varzarii de Sus, i~i des:fa§urau activitatea la inceputul anului un 
numar de ??? 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. r 

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 Stei S.R.L. 

Din activitatea de inchiriere a meselor din piata agroalimentara a fost incasata suma de 
3.550 lei. 

Pe parcursul anului 2018, s-a continuat activitatea de urmarire ~i executare silita a 
amenzilor contraventionale aplicate persoanelor fizice. Pe parcursul anului au fost trimise 
in~tiintari ~i somatii acestor persoane. 

Activitatile desf'~urate pe linie de control comercial, s-au completat cu alte actiuni in 
urma dispozitiilor primite din partea conducerii, in limitele competentei materiale ~i teritoriale de 
care dispun. 

INVESTITII IN ANUL 2018 

S-au incheiat contracte de finantare cu M.D.R.A.P. privind executia de lucrari, dupa cum 
urmeaza: 

Modemizare DC244 Cimp - Cimp Moti 
Reabilitare Gradinita cu Program Normal ora~ul Va~cau 

Deasemenea s-a asfaltat strada Salcimului din ora~ul Va~cau. 
S-a pus la d!ispozitie ~i s-a dotat in incinta primariei Gradinita cu Program Prelungit. 
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COMPRA1['IMENT URBANISM SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII, 
AMENAJAREA TERITORIULUI 

in cursul anului 2018, principalul obiectiv al Biroului de Urbanism ~1 Amenajarea 
Teritoriului a fost indeplinirea atributiilor specifice ~i anume: 

- organizania 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 rapoartclor de specialitate in vederea aprobarii lor in Consiliul Local. 

in cursul anului 2017, s-au emis: 
- 13 de cer1tificate de urbanism 
- 3 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 - Sef al 
judetului Bihor. 

Lunar ~i trimestrial s-au intocmit ~i trimis situatii statistice predate la Directia Judeteana de 
Statistica Bihor. 

PRIMAR 
Ing. Ee. Florin Porge 
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RAPORT DE ACTIVITATE 
A VICEPRIMARULUI ORASULUI V ASCA.U 

PE ANUL2018 

Subsemnatul Popa Marius -Gheorghe , ales in data de 05 Iunie 

2016 in functia de viceprimar al ora~ului Va~cau din partea Partidului 

National Liberal ~i cea de secretar in cadrul Comisiei pentru activitati 

economico- financiare ,administrarea domeniului public ~i privat al ora~ului , 

juridica ~i disciplina ,protectia mediului ~i turism din cadrul Consiliului Local 

Vascau. 
' 

Raportul anual al alesilor locali este principalul instrument de informare 

referitor la modul in care acestia se implica in solutionarea problemelor din ce 

i'n ce mai complexe care stau i'n atentia administratiilor publice locale. 

In calitate de viceprimar imi des:ra~or activitatea in baza atributiilor 

stabilite prin dispozitiile Legii nr.215/2001 modificata si republicata,Legea 

privind administratia publica locala,precum ~i a celorlalte acte normative in 

v1goare. 

Articolul 51,alineatul 4,prevede :" Fiecare consilier local precum si 

viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate,care va fi 

:racut public prin grija secretarului". 

Va rog sa-mi permiteti ca , in legatura cu activitatea desfasurata in 

anul 2018 , sa va aduc la cunostinta faptul ca atributiile de serviciu ale 

viceprimarului sunt delegate din atributiile d-lui primarului prin dispozitie. Si in 

anul 2018 am beneficiat de sprij inul necesar pentru a- mi rezolva sarcinile care 

mi-au revenit avand ca suport sprijinul domnului primar si al dumneavoastra,al 

majoritatii membrilor Consiliului local. 

In anul 2018 ,la Primaria Va~cau volumul de munca a fost, ca de 

obicei, mare, in consens,de altfel, cu cerintele etapei pe care o parcurgem. 



Relatez 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 apartinatoare , 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 precum ~i alaturi de ceilalti 

functionari ai Primarieu m-am implicat in rezolvarea cat mai eficienta a 

solicitarilor cetatenilor orasului . 
' ' 

Cu privire la poduri ~i drumuri : 

- s-a facut 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 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 preocupandu-ma permanent de igienizarea ora~ului. 

Cu privire la situatii de urgenta : 

- am participat la ~edinte de instruire pe diferite teme ~i am intervenit 

impreuna c u 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 ~coala 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 . 

Mentionez totodata ca am participat la ~edintele com1s1e1 locale 

de aplicare a legilor fondului funciar . 

Consider ca prin activitatea des:fa~urata am incercat sa fiu un sprijin 

~i un suport de nadejde pentru primarul ora~ului in toate actiunile ~i proiectele 

pe care ni le-am propus , sa-mi aduc aportul atat in rezolvarea problemelor 

ridicate de cetateni ~i nevoile ora~ului cat ~i in ce prive~te dezvoltarea 

localitatii noastre ~i a imbunatatirii relatiei dintre primarie ~i cetateni. 

in incheiere doresc sa multumesc tuturor consilierilor locali care 

indiferent de culoarea politica au adoptat o atitudine pozitiva ,responsabila ~i 

constructiva fata de proiectele ,propunerile ~1 initiativele promovate de 

conducerea Primariei ora~ului Va~cau. 

Data : Semnatura: 

31.01.2019 
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Raport de activitate 
pe anul 2018 

Subsemnatul Centea Bogdan Adrian, consilier local ales in data de iunie 2016, prezi~t 

activitatea des~urata in perioada ianuarie 2018 - decembrie 2018. 

Facand parte din comisia pentru Activitati social-culturale, invatfunant, sanatate, familie, 

munca, protectie sociala, tineret ~i sport, relatez urmatoarele, in conformitate cu prevederi~e 

Legii nr. 215/2001, cu modificarile ~i copletarile ulterioare: 

am participat la toate ~edintele de comisii ~i ~edintele de consiliul local, in numar d,e 

13 ~edinte ordinare ~i una extraordinara, participand la discutiile privind proiectele ~e 

hotara:re. Mi-am exprimat punctul de vedere in deciziile luate ~i incercand sa gase~c 

solutiile cele mai bune pentru realizarea proiectelor de hotarare; 

am acordat tot timpul o atitudine cat mai pozitiva atragerii de noi investitii care s-ar 

putea realiza in ora~; 

am sustinut toate proiectele de hotarari care au fost benefice comunitatii; 

am acordat avize pozitive proiectelor de hotarare favorabile finantarii proiectelor de 

investi.tii pentru ora~ul Va~cau ~i localitatile componente; 

am incurajat finantarea echipei de fotbal a ora~ului Va~cau ~i am fa.cut toate ce~e 

posibile pentru mentinerea acesteia in divizia judeteana; 

am de:s~urat audiente cu locuitorii de pe strazile Miron Pompiliu ~i ai ora~uh:1i 

Va~cau care au ales sa mie se adreseze cu probleme lor ~i de cate ori a fost cazul air 

adus spre solutionare in Consiliul Local aceste probleme. Oamenilor care ave~u 

nevoie: de indrumare am asigurat aceasta posibilitate; 

fata de cetatenii ora~ului ~i ai localitatilor apaqinatoare, am avut o atitudine corecta ~i 

am incercat sa dau sfaturi cat mai practice la nevoile fiecaruia sprijinindu-i cu o idt1e 

sau vorba buna. 

Centea Bogdan Adrian 

~ 





CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VASCAU 

CONSILIER LOCAL : COROIU IOAN-GHEORGHE 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018 

Subsemnatul Coroiu loan-Gheorghe,consilier local 'in cadrul Consiliului local al ora~ului 

Va~cau,ales la alegerile pentru Consiliul Local al ora~ului Va~cau, din iunie 2016 ~i investit ,n aceasta 

functie 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 cursul anului 2018. 

Facand parte din Comisia pentru amenajarea teritoriului,urbanism,agricultura adminstratie 

publ ica locala relatez urmatoarele: 

Am participat la toate ~edintele Comisiei ~i ~edintele Consiliului Local ,n numar de 13 ~edinte 

ordinare si 1 sedinta extraordinara. 

Am acordat avize pozitive proiectelor de hotarare favorabile finantarii proiectelor de investitii 

pentru 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 fost 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 ,n plen, venind de 

asemeni cu propuneri pentru solutionarea lor. 

Tn 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 Ghea~ 

Data 31.01.2019 





Raport de activitate 
pe anul 2018 

Subsemnatul Porge loan Iustin, consilier local ales in data de mrue 2016, prezint 

activitatea desr~urata in perioada ianuarie 2018 - decembrie 2018. 

Facand parte din comisia pentru activitati economico-financiare, administrarea 

domeniului public ~i privat al ora~ului, juridica ~i disciplina, protectia mediului ~i turism, relatez 

urmatoarele, in 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 

13 ~edinte ordinare ~i una extraordinara, participand la discutiile privind proiectele de 

hotara:re, exprimandu-mi punctul de vedere in deciziile luate ~i gasind solutiile cele 

mai bune pentru realizarea proiectelor; 

am acordat fototdeauna 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 finantarii pro1ectelor de 

investitii pentru ora~ul V ~cau ~i localitatile componente; 

am incurajat finantarea echipei de fotbal a or~ului Va~cau ~i am fa.cut toate cele 

posibile pentru mentinerea acesteia in divizia judeteana; 

am desr~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. 



C nsiliul Local al or~. Va~cau, jud. Bihor 
c silier local, Lucian Ropa 

Raportul de activitate pe anul 2018 

I Pe parcursul anului 2018, in calitate de consilier local ( ales pe listele PSD) al 

Cr nsiliului Local al or~. Va~cau, am activat ca membru al Comisiei pentru invatamant, 

s- atate, cultura, sport, culte ~i protectie sociala, alaturi de colegii mei, d-ul prof. Mircea 

B ruta (pre~edinte) ~i d-ul dr. Bogdan Centea (secretar). in cadrul acestei comisii, am avut 

~e inte de lucru pe problemele care erau de competenta noastra, fiind intocmite in acest sens 

pr cese verbale sau alte documente, care sane reflecte activitatea. De asemenea, comisia in 

c rul careia imi des~or activitatea a discutat ~i avizat propunerile de hotarari care erau de 

petenta ei, pentru ~edintele ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local. 

Am participat la toate ~edintele in plen ale Consiliului Local ~i am avut interventii in 

acestora pe diferite spete, dar, in mod preponderent, in legatura cu problemele 

lo uitorilor din Varzarii de Jos, satul meu natal, precum ~i in ceea ce prive~te situatia ~colii 

G mnaziale ,,Nicolae Bogdan" Va~cau, intrucat, prin natura profesiei, puteam sa ma pronunt 

in cuno~tinta de cauza. in ceea ce prive~te problemele stringente din Varzarii de Jos 

( a igurarea alimentarii cu apa potabila, repararea drumului, construirea rigolelor, 

d colmatarea digului, introducerea iluminatului public pe drumul care leaga satul de 

or .Va~cau), mentionez ca le-am ridicat in mai multe ~edinte de consiliu local, dar, din 

p cate, nu au fost rezolvate decat unele de catre conducereea primariei. 

in toamna anului 2018 s-a rezolvat problema alimentarii cu apa potabila pentru 

lo uitorii din satul Varzarii de Jos, pentru care am insistat foarte mult. Am efectuat o vizita in 

sa 1 Cole~ti pentru a consulta locuitorii acestei localitati in privinta lucrarilor edilitare 

n cesare pentru ei, cea mai urgenta dovedindu-se repararea ~i asfaltarea drumului intre Camp 

~i Cole~ti. in lunile noiembrie-decembrie 2018, am monitorizat mentinerea drumului dintre 

V rzarii de Jos ~i Va~cau in stare practicabila, in conditiile unor ninsori abundente, tinand 

le atura cu dl. viceprimar Marius Popa. 

I Am sustinut proiectele depuse de Primaria or~. Va~cau pentru finantare la Ministerul 

Dfzvoltarii, ori alte institutii centrale ~i judetene. 

t 

De asemenea, mi-am adus aportul la intocmirea dosarului pentru bunicul meu, Moise 

G vra, me~ter popular cojocar, care a primit distinctia de ,,tezaur uman viu" din partea 

M nisterului Culturii. 



C nsiliul Local al or~. Va~cau, jud. Bihor 
co silier local, Lucian Ropa 

Am sprijinit crescatorii de animale din UAT Va~cau pentru a-~i rezolva diferite 

p) bleme ~i diferenduri cu ceilalti locuitori ori cu autoritatile locale. 

Am efectuat ~i o vizita de lucru la ~coala gimnaziala din localitate, cu scopul de a ma 

in orma asupra realitatilor din aceasta unitate de invatamant. Am purtat discutii cu d-na 

di ector, prof. Liliana Laza, ~i cu membrii corpului profesoral, pentru a putea veni in sprijinul 

aT stora. 

Am avut intalniri, mai ales, cu locuitorii din Varzarii de Jos, dar ~i cu cei din celelalte 

lo alitati componente ale UAT-ului Va~cau, prilej cu care am luat la cuno~tinta problemele 

lo , pe care le-am comunicat conducerii primariei in ~edintele Consiliului Local. 

31.01.2019 Cu stima, 

Prof.dr. Lucian Ropa 



R port de activitate a consilierului Stan Mircea pe anul 2018 , 

St n Mircea , in calitate de consilier local pe listele U.D.M.R.,ales in data 
de 5 iunie 2016 in Consiliul local al orasului Vascau, facind parte din 
co isia de specialitate nr.3 -Comisia pentru amenajarea teritoriului , 
ur anism, agricultura si administratie publica locala , in calitate de 
pr sedinte al acestei comisii de specialitate , in baza invitatiilor primite 
pe tru convocare de catre primarul orasului Vascau in sedinte de 
co sliu , din 14 sedinte de consiliu desfasurate in cursul anului 2018, din 
ca e 13 au fest sedinte ordinare, iar una a fost sedinta extraordinara , 
a participat la toate sedintele de consiliu. 

aza proceselor verbale intocmite de catre Comisia nr.3 din care fac 
e , cind punctele de pe ordinea de zi respective, au fost de resortul 

co isiei , am dat avizele favorabile necesare. Am luat cuvintul unde a 
fo t cazul si mi-am spus parerea la punctele de pe ordinea de zi 
di cutate , fiind un mesager al cetatenilor in diferite probleme discutate 
cu ei, de exemplu :iluminatul public stradal in localitati,despre caini 
corunitari, plantari de arbori, probleme in legatura cu A.P.I.A., despre 
un i mediu curat si sanatos in zona - fosta Coloana auto si zona C.F.R. , 
et . 

A fost presedinte de sedinta pe lunile septembrie, octombrie si 
no embrie 2018. 

D asemenea la interventiile mele, am fost sprijinit de catre conducerea 
c9nsliului judetean Bihor cu suma de 10.000 lei pentru modernizrea 
Di pensarului uman Vascau. Cu privire la starea deplorabila a drumului 
E- 9 sau DN-76 pe sectorul de drum Stei-Varfuri , am cautat sa 
se siblizez conducerea C.N.A.D.R. prin diferite articole in presa locala. 

C nsider ca pe cat a fost posibil si legal , m-am implicat in rezolvarea 
un r probleme cu care se confrunta cetatenii de pe raza orasului 
V 

V scau la data de 30 ianuarie 2018. Consilier local i 

Stan Mircea. 
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Raport de activitate 
pe anul 2018 

Subsemnatul Tudor Adrian -Nicolae , consilier local ales in data 

e 05.06.2016 din partea partidului PND ,prezint activitatea des:fa~urata in 

anului 2018. 

F ac parte din com1sia pentru activitati economico-financiare, 

dministrarea domeniului public ~i privat al ora~ului , juridica ~i disciplina , 

rotectia mediului ~i turism ,relatez urmatoarele ,in confarmitate cu prevederile 

nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu 

odificarile ~i completarile ulterioare : 

l -Am participat la toate ~edintele de comisii de specialitate din 

~

adrul Consiliului Local ~i la ~edintele de Consiliu Local atat ~edintele 

rdinare cat ~i cele extraordinare la care am fast convocat ,participand la 

iscutiile privind proiectele de hotarare , exprimandu-mi punctul de vedere in 

eciziile luate ~i gasind solutiile cele mai bune pentru realizarea proiectelor 

enind cu propuneri constructive ,dupa puterea ~i priceperea mea, contribuind 

stfel la bunul mers al activitatii consiliului local . 

Am sustinut toate proiectele de hotarari care au fast benefice 

f entru comunitate ~i in cadrul dezbaterilor din plenul consiliului local am avut 

interpelari ~i propuneri de amendamente menite sa aduca clarificari asupra 

~roblemelor dezbatute si analizate. 

I - Arn avut !n;otdeauna o atitudine pozitivll in vederea atragerii de 

no1 investitii benefice ora~ului ~i localitatilor componente; 

- Am prezentat ~i dezbatut toate problemele de care am fast 

/in~tiintat de catre locuitorii ora~ului Va~cau ~i a satelor apaqinatoare , avand 

/fata de ei o atitudine corecta. 

Mentionez faptul ca intr-o comunitate sunt multe probleme de 

rezolvat ~i trebuie <lat dovada de multa transparenta ~i responsabilitate in 

actele de decizie ale autoritatii publice locale. 



Datorita muncn pe care o prestez , am avut dese 1ntalniri cu cetatenii 

i am cautat pe cat posibil sa due cuvantul lor 1n cadrul ~edintelor de consiliu , 

a rezolvam astfel problemele cu care se confrunta comunitatea locala. 

in mare masura voi cauta ca activitatea mea sa se bazeze pe 

eprezentarea intereselor cetatenilor care m-au votat ~i pe care 1i reprezint. 

Data: 
31.01.2019 

Consilier local : 
Tudor Adrian - Nicolae 


