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HOTĂRÂREAnr. 73
din 15 iulie 2022

Privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinară a Consiliului Local al orașului Vașcău.județul Bihor,
din data de

Consiliul Local al orașului Vașcău „judeţul Bihor
Având în vedere :

-Referatul de aprobare a primarului oraşului Vașcău înregistrat la nr. 4782/08.07.2022 privind aprobarea
ordinii de zi a ședinței ordinară a Consiliului Local al orașului Vașcău „județul Bihor, din data de 15.07.2022:

- Proiectul de hotărâre nr. 75/4783/08.07.2022 iniţiat de Primarul oraşului Vașcău:
- Raportul de specialitate nr. 4785/08.07.2022 întocmit de doamna Pop Rodica având funcția de

secretar general în cadrul U.A.T oraş Vaşcău:
- Raportui de avizare a Com pentru Amenajarea Teritoriului,Urbanism „Agricultură Administrație Publică

fLocală cadrul Consiliului Local înregistrat la nr. 38 din 15.07.2022 prin carese avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

- prevederile art. 135 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ . cu modificările şi completările ulterioare :

În temeiul art. 139 alin. |, art. 196 alin. Ilit. a şi art. 197 „alin. | şi alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codui administrativ , cu modificările și completările ulterioare ;

Consiliul Local al oraşului Vaşcău, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi „pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Vașcău
din data de 15.07.202 „convocată conform Dispoziției primarului oraşului Vaşcăunr. 117 din data de
08.07.2022 „după cum urmează :

rdinii de zia şedinţei |
| ordinară a Consiliului Local al oraşului Vașcău, județul Bihor

___ din data de 15.07.2022. |



]

|

Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al Primar
2. ședinței ordinară a Consiliului Local al oraşului Vaşcău din Porge Florin

data de 21.06.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
3. | locală a oraşului Vașcău . judeţul Bihor „pe perioada 2022-2027 ;

| Primar
| - _ - —_ _ Porge Fl 1Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la

4. licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior care se va exploata din
fondul forestier proprietatea publică a U.A.T oraș Vașcău
„partida din care se va exploata şi cantitatea de masă lemnoasă : Primar |

|
Porge Florin |

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de
3. achiziţii publice a orașului Vaşcău, pentru anul 2022:

Primar| Porge Florin
Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri pentru

6. restricționarea „pe perioada de caniculă a consumului de apă|Primar
potabilă de la rețeaua publică de apă a U.A.T. oraş Vaşcău. Porge FlorinE -

| Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi|Primar
7. | cheltuieli al UAT oraș Vaşcău „pe anul 2022 „cu suma de 97 mii|Porge Florin

| lei
|

PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
Popa Marius Gheorghe

Pop Rodi
ECRETAR GENERAL U.A.T ORAŞ VAȘCĂU

ca

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 73/15.07.2022

[Operatiuni

n

Adoptarea

Comunicit

Comunica

Aducerea|
Comun

Hotararea

Semnatura

efectuate Data ZZ/LUAN

hotararii s-a facut cu majoritate 9 simpla C absoluta O calificata” 15/07/2022

sate primar 20/07/2022

ea catre prefectul judetului 20/07/2022

a cunostinta publica“ 20/07/2022

mai mn cazul celei cu caracter individual
3 bligatorie sau produce efecte juridice”), dupa caz, 20/07/2022

Red. P.R.Ex.6 Consilieri locali în funcție -11 . consilieri locali prezenți - 11.

rocedura
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HOTĂRÂREA nr. 74
din 15 iulie 2022

Privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinară a Consiliului Local al oraşului
Vaşcău din data de 21.06.2022

Consiliul Local al orașului Vașcău „judeţul Bihor

Având în vedere :

- prevederile art. 138, alin. (15) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

- Referatul de aprobare a primarului oraşului Vaşcău înregistrat la nr. 4607/01.07.2022

din care reiese necesitatea aprobării procesului verbalal ședinței ordinare a Consiliului Local al

oraşului Vașcău din data de 15.07.2022;

- Proiectul de hotărâre nr. 71/4608/01.07.2022 iniţiat de Primarul orașului Vașcău;
- Raportul de specialitate nr. 4638/04.07.2022 întocmit de doamna Pop Rodica având

funcţia de secretar general în cadrul U.A.T oraş Vașcău;
- Raportul de avizare a Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism „Agricultură

Administraţie Publică Locală cadrul Consiliului Local înregistrat la nr. 39 din 15.07.2022 prin care se

avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

În temeiul art. 139 „alin. 1 „art. 196 „alin. lit. a şi art. 197 „alin. 1 şi alin. 4 din Ordonanța de

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al oraşului Vaşcău, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

An. i. Se aprobă procesul verbal a şedinţei ordinară a Consiliului Local al oraşului Vaşcău

din data de 21.06.2022.



Art.2Secretarul general al U.A.T. oraș Vașcău „județul Bihor „va comunica copie de pe

prezenta:
- Instituţiei Prefectului judeţului Bihor
- Primarului orașului Vașcău
- La dosar
- Prin afişare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ

Popa Marius Gheorghe SECRETAR GENERAL
U.A.T ORAȘ VAȘCĂU

Pop Rodica

PROCEDURI OBLIGA TORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR_ 74/1507 2022,

natura

[persoanei
[Operatiuni efectuate responsabile sa

efectueze
procedura

1 3

Adoptarea hotararii s-a fucul cu maroritate fesimpla S absoluta O calificata” 15/07/2022

[Comunicarea catre primar 20/07/2022

|Comuniearea catre prefectul rudetului 20/07,

Aducerea la cunostinta publica 20/07/20

Comunicarea, numai in cazul cu

caracter individual bl
Hotararea devine obligatorie sau produce efecte juridice). dupa caz 20/07/2022

Red. P.R.Ex. 3 Consilieri locali în funcție -Il . consilieri locali prezenți - 1
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JIATA

HOTĂRÂREAnr. 75
din 15 iulie 2022

Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Vașcău „județ Bihor „pe
perioada 2022-2027

Având în vedere :

-Referatul de aprobare a primarului orașului Vașcău —ing.ec. Florin Porge , înregistrat la nr.

4157 din 16.06.2022.

- Proiectul de hotărâre nr. 70/4277/21.06.2022 inițiat de Primarul oraşului Vaşcău :

- Raportul de specialitate nr. 4361/22.06.2022 întocmit de domnul Tulvan Eugen având

funcția de referent de specialitate în cadrul Compartimentului urbanism și Amenajarea

Teritoriului din cadrul U.A.T oraş Vaşcău ;

- Raportul de avizare a Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului.Urbanism „Agricultură

Administ ție Publică Locală cadrul Consiliului Local înregistrat la nr. 40 din 15.07.2022 prin care

se avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- Raportul de avizare a Comisiei pentru activități economico-financiare , administrarea

domeniului public şi privat al oraşului , juridică şi disciplină , protecţia mediului și turism din

cadrul Consiliului Local înregistrat la nr. 40 din 15.07.2022 prin care se avizează favorabil

proiectul de hotărâre:

Ținând seama de prevederile :

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul „cu completările şi

modificările ulterioare :

- Strategiei Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-

2030:

- Art. 20 „alin. (1) lit. j şi art. 25 „lit.g din Legeanr. 273/2006 cu privire la finanțele
publice locale , cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională

în administrația publică , republicată , cu modificările şi completările ulterioare:

Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la

elaborarea actelor normative „republicată „cu modificările şi completările ulterioare :.

În temeiul art.129. alin.( 2 )iit. b alin( 4) lite . alin. (7)lt kalin. (14). art. 139, alin.

(3)it. e - art. 196alin. (1), lit. a” şi art. 197 „alin( 1) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul administrativ.cu modificările şi completările ulteri re.



Consiliul Local al oraşului Vaşcău, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a oraşului Vaşcău județul Bihor „pe

perioada 2022-2027 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciului Arhitect

Șef „Urbanism şi Disciplina în construcții, sub directa coordonare a ordonatorului principal de

credite:

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor
- Primarului oraşului Vaşcău
- Serviciului Arhitect Șef „UrbanismşiDisciplina în construcții
- Prin afişare
- La dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ

Popa Marius Gheorghe SECRETAR GENERAL
U.A.T ORAŞ VAȘCĂU

Pop (Rodica

ROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR, 75/15.07.2022
mnatura

ersoanei

cratiuni efectuate a ZZJLUAN esponsabile sa
fectueze
rocedura.

1

3

Adoptarea hotararii s-a facut cu majoritate o simpla absoluta O calificata? 15/07/2022

[Comunicarea catre primar 20/07/2022

[Comunicarea catre prefectul judetului 20/07/2022

[Aducerea la cunostinta publica! 20/07/2022

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual dle
[Hotararea devine obligatorie sau produce efecte juridice”), dupa caz 20/07/2022

Red. P.R.Ex. 3 Consilieri locali în funcție -I1 . consilieri locali prezenți - 11
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ANEXĂ LA H.C.L nr.75/ 15.07.2022

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI VAŞCĂU

ŞI A LOCALITĂŢILOR APARŢINĂTOARE
ÎN PERIOADA 2022 — 2027

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂN
POPA MARIUS GHEOGHE

ONTRASEMNEAZĂ
GENERAL ORAŞ VAȘCĂU

POP RODICA
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Planul local de dezvoltare este

ANEXĂ LA H.C.L nr.75/ 15.07.2022

un concept specific politicii

europene de coeziune economică şi socială. Acest plan urmăreşte

dezvoltarea echilibrată a membrilor Uniunii Europene prin diminuarea

disparităţilor de dezvoltare între statele membre/regiunile comunitare

şi este susţinută, în acest scop de instrumentul financiar numit Fonduri

Structurale.

PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ
POPA MARIUS GHEOGHE

ONTRASEMNEAZĂ
RL GENERAL ORAȘ VAȘCĂU

"B



ANEXĂ LA H.C.L nr.75/ 15.07.2022
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CUPRINS

Capitolul I. ORAŞUL VAȘCĂU — scurtă prezentare
Il. Aşezare geografică...
1.2. Relief.
1.3. Clima.
1.4. Hidrografia.
1.5. Istoric.......
1.6. Locuri de agrement.....

Capitolul II. DATE STATISTICE
Capitolul III. Planul local de dezvoltare...
al oraşului Vaşcău şi al localităților aparținătoare
în perioada 2022 — 2027

HIl.1. Sectoare prioritai

n

m

DA

Un

NI.1.1. Dezvoltarea economie
NI. Dezvoltarea infrastructurii tehn
NE Dezvoltarea resurselor umane
NE Ocrotirea mediului.
NI. Dezvoltarea turismului
1.1.6. Dezvolatrea urbanăşi rural:

Capitolul IV. Elemente de strategie
IV.1. Economie.

IV.1.1. Industria
IV.1.2. Agricultură ......
1V.1.3. Comerţul şi serviciile.

IV.2. Infrastructura tehnică.
IV.2.1. Dotări edilitar
IV.2.2. Alimentare cu apă potabilă şi canaliza
IV.2.3. Drumuri şi transport .......roiiiiriniiiiaiee
IV.2.4. Telecomunicaţii

IV.3. Resurse umane........
1V.3.1. Demografie
IV.3.2. Sănătate ..
IV.3.3. Învăţământ.
1V.3.4. Ocuparea forţei de mu;
1V.3.5. Cultură...

PIERE

Su

3&

ONTRASEMNEAZĂ
.TAR GENERAL ORAŞ VAȘCĂU

POP D
PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ
POPA MARIUS GHEORGHE
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IV.3.6. Sport...
IV.4. Protecţia mediului
IV.5. Turism..
IV.6. Dezvoltare urlrbar

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ
POPA MARIUS GHEORGHE

*

GENERAL ORAŞ VAŞCĂU
POP RODICA



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ORAŞ VAȘCĂU
Oraş Vaşcău. Str.Unirii.nr.75
Cod postal 415800
CUI 4969090
Tel./fax 0259336157

mail primaria _vascauDyahoo.com
e-ul web eww.primaria- vaşcau.ro

Capitolul I. ORAȘUL VAȘCĂU — scurtă prezentare
1.1. Aşezare geografică

Așezat în partea de sud-est a judeţului Bihor, pe DE 79, DN 76, pe cursul superior al văii

Crişului Negru. străjuit de Munţii Bihorului la răsărit şi Munţii Codru — Momaspre apus. oraşul

Vaşcău şi localitățile din jurul său formează una dintre cele mai pitoreşti zone ale județului, fiind

în acelaşi timp parte componentă a „Depresiunii Beiușului”; situat în culoarul depresionar

deluros, la nivelul căruia se realizează întrepătrunderea dintre Munţii Apuseni şi Câmpia de Vest.

În componența oraşului Vaşcău intră satele:

-  Varzarii de Sus;

-  Varzarii de Jos;

-  Cimp;

-  Colesti;

-  Cimp-Maoti.

Se învecinează cu comuna Cărpinet, la sud, cu localitatea Șuştiu, la nord (localitate

componentă a comunei Lunca)iar în imediata vecinătate se găsesc alte două oraşe ale județului:

oraşul Nucet — înest, iar la 7 kilometri spre nord, se află oraşul Ştei.

Amplasare: 46928'47"N. 22*28'47"E

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ |

POPA MARIUS GHEORGHE
'TRASEMNEAZĂ

R GENERAL ORAȘ VAȘCĂU
POP,RODICA

A



ANEXĂ LA H.C.L nr.75/ 15.07.2022
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ORAŞ VAȘCĂU
Oraş Vașcău. Str.Unirii.nr.75
Cod postal 415800
CUI 4969090
Tel/fax 0259336157

e-mail pri v ahoo.com
Site-ul web wwWw.primaria- vaşcau.ro

1.2. Relief

Având un relief muntos oraşul Vaşcău este situat la 295 m altitudine: munții Codru-

Moma, care închid Țara Beiuşului la vest, sunt formați din 2 grupe muntoase (Munţii Codru în

partea de nord şi sud-vest şi Munţii Moma în partea de sud-est) despărțite de valea Briheni în est

și valea Moneasa în vest.

Platoul Vaşcăului se prezintă ca unşir de depresiuni închise lipsite de cursuri de apă:

aceste depresiuni sunt dispuse ca o cunună montanăîn care vârful Momuţa (930 m) este cel mai

înalt vârf.

De-a lungul munților se întind dealurile ca o treaptă prelungă a Munţilor Apuseni, fiind

rezultatul unui proces de eroziune asupra piemontului de acumulare de la baza Munţilor

Apuseni.
În partea de sud a Vaşcăului, caracterizată prin prezenţa dealurilor piemontane ca o

prelungire a Munţilor Codru-Moma. putem aminti câteva dintre aceste culmi deluroase: vârful

Ronțarul (910 m — Colești), Cicera Ursului (900 m — Câmp), vărful Merişor/Porceasa (900 m),

Cornet (650 m — Cîmp), vârful Osoiu (620 m -Pleş).

1.3. Hidrografia

Principalul curs de apă curgătoare este râul Crişul Negru ce izvorăşte din masivul Munţii

Apuseni. având un curs pe direcţia SE-NVpe lungime de 4 km în teritoriul oraşului Vașcău.

recipitații la un moment dat. vara nivelul fiindDebitul său variază în funcţie de cantitatea dej
foarte scăzut din cauza secetei.

|| JS
OPNTRASEMNEAZĂ

.
SCREŢAR GENERAL ORAȘ VAȘCĂU

, POP RODICA

PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ
POPA MARIUS GHEORGHE
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Din afluenții Crişului Negru de pe teritoriul orașului Vașcău amintim: pârâul Boiu, iruga

Morii, pârâul Băltuța, valea Boncii.

Lacurile sunt reprezentate într-un număr destul de mare astfel încât în zona oraşului

Vaşcău și a localităților aparținătoare amintim: tăul lui Barna, tăul lezer şi lacul Ursului, lacul

Ponor. tăul lui Ghib, tăul de la Coleşti, tăul Țapului, lacul antropic de la Marmură.

1.4. Clima

Este determinată în mare masură de pătrunderea maselor de aer oceanic determinând ca

verile să fie călduroase și iernile nu prea aspre, în văile dealurilor creându-se acumulări de aer

rece. iar pe ereştetul dealurilor aerul este mai cald, temperatura medie anuală 8-10'C.

Precipitaţiile anuale ating 800-1000 mm/an.

Vânturile cele mai frecvente sunt cele de sud, urmate cele vestice și cele din sector

nordic.

1.5 Istorie

Începuturile vieţii omeneşti din această zonă sunt atestate arheologic încă din paleolitic.

Bogăția bazinului hidrografic, clima destul de blândă şi formele de relief, cu întinse zone

muntoase acoperite de păduri, unde omul găsea loc de refugiu în vremuri de restrişte, au creat

condiţii pentru formarea de aşezări omeneşti aproape una lângă alta, deci cu însemnate

concentrări de populație.

Cea mai veche menţiune documentară care ne indică o atestare certă a localității Vașcău

este cea din Conscrierea porţilor „Liber regius”, întocmită în anul 1552 de către Fiscul Regal,

unde Vaşcăul apare menționat sub denumirea de Nagyhko („Cuptorul Mare”); în acelaşi timp

apar menţionate și localitățile Vărzari de Sus şi Vărzari de Jos, împreună cualte două localităţi.

acestea dispărute ulterior. Începând cu sec. al XVIII-lea, respectiv anul 1851 denumirea oraşului

va ilustra principala bogăţie şi ocupaţia de bază a locuitorilor, aceea de lucrători la fierărie:

Vaskoh — nume provenit din limba r agtriai Şi-format din două cuvinte: vas = fier şi koho =

cuptor de topit.
N1 JCONTRASEMNEAZĂ
ETAR GENERAL ORAŞ VAȘCĂU
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Prin această primă atestare documentară, abia din anul 1552, problema vechimii

localităţii Vașcău rămâne nerezolvată, deoarece nu este posibil ca bogăţiile deosebite ale

subsolului acestei regiuni, cunoscute şi folosite încă de daci şi romani, să nu fi atras grupuri de

populație care să constituie aşezări omeneşti încă din cele mai vechi timpuri.

În sprijinul susţinerii existenței localității Vaşcău cu mult înainte de 1552 vin şi alte

documente care menţionează existenţa localității încă din sec. XI — XII.

Dintre cele mai vechi şi mai importante îndeletniciri ale locuitorilor din Vaşcău şi satele

aparținătoare se pot aminti: cultura cartofului şi creşterea vitelor, prelucrarea fierului (alături de

fierari lucrau şi cărbunarii = „bocşerii”), olăritul, cioplitul în piatră de marmură, cojocăritul,

cizmăritul, cioplitul în lemn, zidăria și dulgheria, fabricarea şi valorificarea varului, fabricarea şi

valorificarea ţuicilorşi rachiurilor naturale, morăritul, crâşmăritul.

Din anul 1956 localitatea Vaşcău este ridicată la rangul de oraş, de care aparţin şi cele 5

sate componente: Cîmp. Coleşti, Cîmp — Moţi. Vărzari de Sus şi Vărzari de Jos.

1.6. Locuri de agrement
În părţile Vașcăului există multe locuri pitoreşti care ar putea deveni atractive din punct

de vedere turistic. În împrejurimi sunt și unele monumente de arhitectură populară, monumente

ale naturii, biserici din lemn, locuri pline de farmec şi frumuseţe: bisericile din lemn de la

Fânațe, Rieni, Brădet; numeroase peşteri: Peştera de la Fânațe, peșterile din zona izvoarelor

Crişului Negru, Porţile Bihorului, peşterile de pe Valea Sighiştelului, Peştera Urșilor de la

Chişcău, Peştera de la Câmpeneasa (Izbuc).
Peştera de lu Câmpeneasca (Izbuc) — se află la o distanţă de 3,5 km de Vașcău, situată la

cca 100-150 m de ultima casă din Izbuc. Apele Văii Pampărului, după ce vin de la Călugări şi

străbat satul Izbuc, cotesc brusc şi se prăvălesc de la o înălțime de 35 m spre imensa gură a

peșterii, fiind parcă înghițite de peşteră. Dar după ce străbat o distanţă de 2 km prin peşteră,

apele Pampărului ies la luminazilei la Vaşcău. formând un „izbuc” puternic numit Izvorul

Boiului, cunoscut loc de agrement.

Izvorul Boiu — situat la 500 (AN Vașcău, are un puternic debit de apăerpnua
if

care nu îngheaţă niciodată iarna
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răvi al
anului). Utilizând apele acestui izvor. în anul 1937 ia fiinţă la Vaşcău crescătoria de păsi

lui Partenie Coroi.

Izbucul de la Călugări — este vorba de un fenomen carstic, apa izvorului izbucnind la

suprafață şi apoi retrăgându-se (mecanismul de golire se produce pe baza sifonării „unui bazin

carstic”), ciclu repetându-se la 15-40 de minute, în funcţie de debitul apelor izvorului. Crezândîn
proprietățile miraculoase ale apelor izvorului, aici a fost înfiinţată o mănăstire, care a devenit un

atractiv punct turistic cercetat şi vizitat de foarte multă lume. Pelerinajele auloc aici în fiecare

an, La Sfânta Maria Mare, la 15 augustşi la sărbătoarea „Înălțarea Domnului”, la 8 septembrie.
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Capitolul II. DATE STATISTICE

6157

Indicatori I [

ECHIPAREA TERITORIULUI DESuprafațatotală (ha) „6504,
Locuinţe ente (nr.) 1086
Suprafaţa locuibilă (ha) 376,63
Lungime drumuri (km): 26

- asfaltat (km) 24
-  neasfaltat (km) 2

- în curs de asfaltare (km) 2

Lungime distribuţie apă potabilă (km) 9

Lungime canalizare (km) 8
Telefonie fixă RTC 550
POPULAŢIE (01.07.2002)
Populație totală stabilă 2803|Populație femei „51%
Salariaţi -—1200

ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ ŞI ARTĂ
Unităţi de învăţământ 4
Elevi + preşcolari 125
Personal didactic 23
Biblioteci 2
SĂNĂTATE
Medici 3 |Personal mediu sanitar 3
AGRICULTURĂ ŞI ECONOMIE
Suprafaţă agricolă (ha): 4324,19

Arabil (ha) 1420,26
Păşuni (ha) 2187
Fâneţe (ha) 675,93

.

Livezi (ha) 4
Bovine 340
Porcine 237
Ovine + caprine 3089
Cabaline
Păsări
Agenţi economici, din care:

Alimentaţie publică
Magazine alimentare
Intreprinderi producăto:

1]
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| SERVICII
| Cabinete medicale 'ow|

Centre permanență
Farmacie
Frizerie
Spălătorie auto
Ateliere mecanice 109|ma

|
ra

|

| Cabinet veterinar
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Capitolul II. PLANUL LOCAL DE DEZVOLTARE

AL ORAȘULUI VAȘCĂU ŞI AL LOCALITĂȚILOR APARȚINĂTOARE
ÎN PERIOADA 2022 —2027

Din punct de vedere al unităţilor teritoriale de planificare din județul Bihor, localitatea

Vaşcău, împreună cu localităţile aparținătoare, face parte din Zona de Sud-Est Ştei — Nucet —

Vaşcău.

SCOP:

Elaborarea, implementarea, evaluarea şi monitorizarea documentelor strategice şi a

proiectelor operaţionale la nivel local corelate cu oportunitățile de finanțare şi nevoile locale.

OBIECTIVE GENERALE:

1. Absorbţia fondurilor la nivel teritorial
2. Valorificarea potențialului specific al zonei

OBIECTIVE SPECIFICE:
1, Identificarea priorităţilor locale şi județene de dezvoltare şi transpunerea lor într-o

politică de dezvoltare locală corelată cu politicile de dezvoltare regională şi naţională

Optimizarea impactului investiţiilor publice prin coordonarea la nivel local a

iniţiativelor publice şi private

În cele ce urmează ne propunem analiza situaţiei locale din perspectiva potențialului

investitor în economia locală a oraşului Vașcău.

Analiza îşi propune aşadar o prezentare a aspectelor pozitive. aspectelor negative,

oportunităţilor și amenințărilor cari

Vașcău, defalcat pe capitolele de mai

zonă.
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NI.1. SECTOARE PRIORITARE:

HI.1.1. Dezvoltarea economiei

Din punct de vedere al economiei locale se poate spuce că în ultimii ani s-a înregistrat o

puternică recensiune economică, acest fapt necesitând eforturi susţinute în ceea ce priveşte

realizarea în următorii ani a unor programe reale de revigorare economică.

Din punct de vedere economic dezvoltarea rurală este un domeniu important de politică

în Uniunea Europeană având în vedere faptul că peste jumătate din populația UE-25 trăieşte în

zone rurale. acoperind peste 60% din teritoriu. Spaţiul rural reprezintă un capital important din

punct de vedere al mediului înconjurător, având un impact deosebit în ce priveşte conservarea

resurselor naturale, și a valorilor culturale. precumşi în dezvoltarea turismului.

În mediul rural nu există suficiente informații și acţiuni de conştientizare a populației

asupra importanței şi necesității protejării şi conservării mediului înconjurător. Resursele de

implementare a unor astfel de campanii sunt nule, iar organizaţiile şi posibilităţile de îndeplinire

a acestora sunt limitate mai ales în ceea ce priveşte mediul rural.

În prezent populaţia activă în domeniul economiei oraşului Vaşcău este de aproximativ

250persoane.
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Aspecte pozitive Aspecte negative

Factori interni

Existenţa resurselor naturale (piatră
de calcar, marmură. resurse
forestiere, ape geotermale. minereu
de fier);
Condiţii favorabile creşterii
animalelor şi pomiculturii;
Posibilitatea înființării
microfermelor, fiind o zonă cu o
reprezentare bogată în pășuni
piemontane:
Număr mare de persoane în
căutarea unui loc de muncă;
Posibilitatea exploatării reruselor
piscicole specifice zonei;
Mediu favorabil de facilități fiscale
pentru eventualii investitori (Zona
Ștei — Nucet — Vaşcău zonă
defavorizată);

Lipsa infrastruturii pentru
exploatarea resurselor
naturale;

- Dotarea tehnică insuficientă
şi învechită

-  Dominanţa exploataţiilor
agricole de subzistență şi
semisubzistenţă

- Gradul redus de comasare a
terenurilor

- Lipsa formelor asociative şi
a organizaţiilor profesionale
puternice

- Nivelul de consultanţă
agricolă redusă
Diminuarea exploatării
resurselorpiscicole
specifice;

- Populaţie îmbătrânită;
- Oferta scăzută de locuri de

muncă pentru persoanele cu
studii superioar

- Lipsa investitorilor în
sectorul producti

- Declinal activităţilor
economice;

- Insuficienta valorificare a
potenţialului zootehnic şi
agricol;

-  Slaba reprezentare a
activitatilor economice în
sectorul agricol;

Factori externi Oportunităţi Ameninţări 1
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[| - Posibilitatea accesării unor | - Creștere economică
fonduri structurale pentru | nesemnificativă;

|
dezvoltarea economică a zonei: | - Migrarea populației tinere

-  Dezvolarea parteneriatelor | spre zone puternic
| transfrontaliere;

|

industrializate, din ţară sau
| - Valorificarea şi dezvoltarea străinătate:
| complexă a resurselor de apă | - Competiţia regională la
| geotermală existente în Zonă: surse de finanţare;
| sprijinirea înființării IMM — - Fiscalitate excesivă
| urilorşi a microfermelor pentru favorizând activitatea

obţinerea unor produse agriole economică neimpozitată;
bio şi ecologice;dezvoltarea unor|- Absorbţia redusă a
afaceri agricole privind produsele fondurilor structurale de

| agricole (bio şi ecologice): |
dezvoltare economică;

| | - acilităţilor fiscale ale | - Lipsa programelor de |

| zonei defavorizate: susţinere a dezvoltării |

|
| -  Atragerea unor investitori straini | sectorului zootehnic şi
| în Zona. | pomiculturii.

H1.1.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnice

Ocondiție esenţială pentru reuşita dezvoltării economice este o infrastructură de transport

eficientă, conectată la reţeaua de transport europeană care să contribuie la creşterea

competitivităţii economice să faciliteze integrarea în economia europeană și să permită

dezvoltarea de noi activităţi pe piaţa internă. De asemenea, dezvoltarea infrastructurii de

transport joacă un rol important în integrarea pieţei interne şi sprijină punerea în valoare a

poziției geografice a zonei. mai ales că unul dintre proiectele care se doresc a & realizate este şi

acela de a se constitui un incubator de afaceri transfrontaliere cu localități din Ungaria.

Dezvoltarea infrastructurii de transport local reprezintă o condiţie necesară pentru

implementarea cu succes şi a celorlalte priorități de dezvoltare ale localității pentru perioada

2022-2027, contribuind la creşterea mobilității persoanelor şi a mărfurilor.

Din totalul de 26 km reţea de drumuri, 20 km drum naţional asfaltat, iar 6 km este

reprezentat de drumurile comunale asfaltate de acces spre localităţile aparținătoare.

Accesul spre oraş se face prin in "ne Jiul trânsportului rutier; accesul din oraş spre

iul-mijloacelor de transport proprii. transportul înPila N
. -

oarece esto |pcalitate mică ca suprafață.
LU) CONŢRASEMNEAZĂ
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Aspecte pozitive Aspecte negative

Factori interni

Existenţa unei reţele de
drumuri şi drumuri
comunale;
Număr mare de utilizatori de
apă potabilă de la reţeaua
oraşului;
Posibilitatea exploatării
izvoarelor locale de apă
freatică cu o calitate
superioară;
Creşterea de utilizatori PC şi
dorinţa acestora pentru
conectarea on-line.
Prezenţa unui drum
european — E79.

Inexistenţa unei reţele eletrice
care să satisfacă necesitățile
consumatorilor;
Subdimensionarea reţelei de apă
potabilă şi colectare a apelor
uzate;
Grad de uzura avansat al
retelelor tehnico-edilitare (apă,
canal);
Insuficienta dezvoltare a
comunicării şi comunicației
între institutiile publice:
Lipsa unei infrastructuri pentru
colectarea şi epurarea apelor
reziduale;
Deterioarea căilorde acces.
drumurilor publice în oraș şi
spre loclitaţile aparținătoare;
Slaba reprezentare a serviciilor
pentru populație:
Drumurile naţionale sunt în
general în stare proastă,
drumurile județene şi comunale
sunt insuficient modernizate.

Factori Externi Oportunităţi Ameninţări

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
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- Iniţierea procedurilor de
accesare a fondurilor
structurale pentru reabilitare
reţeade apă şi apă potabilă şi

canalizare, finalizarea
lucrărilor la staţia de epurare
ape uzate:

- Realizarea unor studii de
fezabilitate şi întocmirea
proiectelor pentru
valorificarea izvoarelor
locale de apă freatică cu o
calitate superioară:
Implementarea unei
infrastructuri de reţea
LAN/WAN, creşterea
gradului de acces al

cetăţenilor la informație;
-  Aliniere la principiile OSI

(standarde deschise),
standarde tehnologice
europene şi mondiale.

ANEXĂ LA H.C.L nr.75/ 15.07.2022

Posibilităţi accentuate de
creşteri ale tensiunii energiei
electrice furnizate peste limita
admisă;
Risc crescut de avarii
importante la reţeaua de apăşi
canalizare;
Apariţia întreruperilor în
comunicare dintre instituţii;
Degradarea continuă a căilor de
acces;
Diminuarea serviciilor prestate
către populație.
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111.1.3. Dezvoltarea resurselor umane

Populaţia orașului Vașcău — populaţia acestui ţinut a fost întotdeauna, în majoritate

românea: că: cu toate stea alături de români. au trăit întotdeauna în armonie şi alte

naționalități (maghiari, germani, evrei, etc.), chiar dacă au fost mai slab reprezentate. În ultimii

ani, similar tendinţelor înregistrate la nivelul întregii ţări, se manifestă un spor natural negativ. În

acelaşi timp o altă cauză a scăderii numărului populației (chiar dacă în ultimii ani tot mai mulţi

oameni din satele aparținătoare s-au mutat în oraş) este și acela catot mai mulți români pleacă în

alte țări în căutarea unei vieţi mai bune.

Conform datelor înregistrate în urma Recensământului Populaţiei din anul 2011,

populația oraşului Vaşcăuşi a localităților aparținătoare atinge un număr de 2803 locuitori.

În ceeace priveştesistemul educatival orașului Vașcău. acesta deţine unităţi preșcolare şi

şcolare gimnaziale cu unefectiv total de 123 copii înscrişi în anul şcolar 2021-2022, din care:
- 60elevi înclasele I-IV Şcoala Gimnazială „Nicolae Bogdan” Vașcău;

- 65 elevi în clasele V-VIII Şcoala Gimnazială „Nicolae Bogdan „ Vaşcău;

- 20 copii la Grădiniţa cu program prelungit Vașcău:

-  13copii la Grădiniţa cu program normal Vaşcău;

- 4 copii la Gradiniţa cu program normal Coleşti:

În timpul anului şcolar copii din localităţile aparținătoare oraşului Vaşcău se deplasează

la şi de la şcoală cu microbus-ul şcolii, dotare a Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru

mânt primar şilocalitățile din mediul rural în care a avut loc comasarea unităților de înv

gimnazial.

Personalul calificat responsabil de educarea şi învăţarea copiilor înscrişi în aceste unităţi

de învăţământ ale oraşului Vașcău se găsesc în număr de 14 profesori, S învâțătoare pentru

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bogdan „ Vaşcău şi în număr de 4 educatoare pentru Grădiniţele cu

program prelungit şi program normal din Vașcău.

Sănătatea comunității oraşului Vă

PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ
POPA MARIUS GHEORGHE
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Aspecte pozitive Aspecte negative

Factori interni

Existenţa unor instituţii de
învăţământ preşcolar,
primar, şi gimnazial;
Prezenţa unui centru de
permanență — Vaşcău:
Oraşul Vaşcău dispune de
instituţii culturale: Casă de
Cultură, Sală de Spectacole,
Bibliotecă orăşenească,Sală
de sport :

Existenţa tuturor nivelurilor
de calificare în regiune:
Existenţa abilităților de
utilizare a Internetuluişi
cunoaşterea limbilor străine
de către noua generație.

Spor natural negativ;
Incapacitatea localității de a
reţine forţa de muncă înalt
calificată:
Investiţii reduse în formarea
continuă a adulţilor în toate
tipurile de organizaţii:
Imposibilitatea oferirii unei

game largi de servicii sociale
pentru categoriile defavorizate;
Lipsa unor studii privind
corelarea ofertei educaţionale de
la toate nivelurile cu nevoile
pieţei muncii;
Lipsa programe pentru
vârstnici;
Sistem sanitar subfinanțat:
Relatie nedezvoltata între actorii
politici (partide politice.
deputaţi, consilieri) cu cetăţenii
şi societatea civilă.

Factori Externi

Oportunităţi Ameninţări
Crearea de parteneriate între
unitățile de învăţământ din
oraș şi cele din zonă:
Dezvoltarea agro-turismului
ca segment de piaţă pentru
absorbirea forței de muncă
disponibilizată din mediul
urban;
Formarea unei mentalități a
calităţii muncii ca urmare a
contactului curealitățile din
străinătate.

Accentuarea fenomenelor de
emigrație a forței de muncăşi
“brain-drain”:
Creşterea presiunii demografice
a populației în vârstă;
Şocuri sociale în urma integrării
în Uniunea Europeană;
Localizarea unor investiții
străine ca urmarea creşterii
costurilor cu forța de muncă:
Lipsa fondurilor bugetare:
Munca la negru si la limita
salariului minim;
Insuficient sprijin pentru
promovarea şi continuarea
proiectelor.

CONTRASEMNEAZĂ
ETAR GENERAL ORAȘ VAȘCĂU

POP„RODICA



ANEXĂ LA H.C.L nr.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ORAŞ VAȘCĂU
Oraş Vașcău, Str.Unirii.nr.75
Cod postal 415800
CUI 4969090

6157
ascau'dyahoo.com

Site-ul veb www.primi cau.ro

HHI.1.4. Ocrotirea mediului

În zona Vaşcăului nu există aparatură şi instalaţii de determinare a gradului de poluare şi

degradare a aerului. apei şi solului.
Datorită faptului că în zonă sunt puţini agenţi economici cu profil industrial poluarea

aerului se menţine la un nivel scăzut; în ceea ce priveşte poluarea solului principalul tip de

poluanță îl reprezintă nitriţii, care se menţin la un nivel ridicat datorită lipsei unei reţele de

canalizare adecvate, precum şi prin construirea şi utilizarea unor fose septice situate prea aproape

de sursele de apă potabilă.

Responsabilitatea eventualelor poluări ale cursurilor de apă şi a lacurilor de pe teritoriul

oraşului Vaşcău aparţine atât comunității locale, cât și a celor situate în amonte și în imediata

vecinătate.

Zone protejate: avenul Câmpeneasa.

În acelaşi timp sunt necesare lucrări de reabilitare a terenurilor degradate (în urma

defrișărilor, alunecări de teren, surpări accidentale) şi de protejare a terenurilor expuse riscurilor

de degradare.
În zona Vașcăului sunt multe posibilități de punere în evidență a potențialului turistic şi a

resurselor geotermale, dar respectarea normelorîn vigoare privind păstrarea biodiversităţii şi a

protecţiei mediului prin aplicarea unor metode şi proiecte ecologice, prin practicarea unuiu

agroturism modern.

- Operatori pentru procesele de
colectare, reciclare. refolosire:
bază materială
Educaţie deficitară a populației|Lo RASEMNEAZĂ

GENERAL ORAŞ VAȘCĂU
y POP RODICA

Publice|Li ocale penţau=

Analiza SWOT LI Aspecte pozitive Aspecte negative ]

- Legislaţie în domeniu -  Inexistenţa unui sistem integrat |

armonizată cu legislaţia U.E de managemental deşeurilor;
- Staţie de epurare ape și ape -  Insuficienţa infrastructurii

uzate — proiect în derulare; necesare:
Factori interni  |- Preocuparea Administraţiilor|- Staţii de transfer:

|
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ANEXĂ LA H.C.L

| de mediu
- Izvoare de apă potabilă

corespunzătoare din punct de
vedere calitativ;

- Diversitatea speciilor
forestiere distribuite pe etaje
de vegetaţie variate;

- Produse accesorii ale pădurii
bine reprezentate (fructe de
pădure, plante medicinale,
ciuperci)

- Structuri de administrare de
stat şi private constituite

- Număr foarte mic de agenţi
economici mari poluatori
fonici şi ai aerului

- Situarea localităţii într-o
zonă de risc seismic redus

- Resurse geotermale:
- Reţea hidrografică bine

reprezentată la nivel local:
- Participarea şcolii

gimnaziale a oraşului
Vaşcău la parteneriatul
internațional de ecologie
„ECO ŞCOALĂ” şila
programele fundaţiei PRO
EUROPA — „Activităţi
derulate pentru protecţia

| mediului”;
- Fond forestier bine

reprezentat

cu privire la sănătate şi mediu.
Neaplicarea unor regulamente

de salubrizare la nivel local
Insuficienţa tehnologiei pentru
reciclare, revalorificare,
refolosire deșeuri.
Infrastructara de alimentare cu
apă în mediul urban învechită
Sisteme deficitare de alimentare
cu apă în mediul rural
Reţea de canalizare incompletă
şi învechită;
Inexistenţa unui sistem integrat
de monitorizare a calității apei
potabile.
Lipsa structurilor de
administrare pentru ariile
protejate din localitate
Creşterea presiunii antropice
asupra ariilor protejate
Extinderea defrișărilor şi
tăierilor masive de material
lemnos
Insuficienţa spațiilor verzi şi a
perdelelor de protecţie
Arderea necontrolată a
deşeurilor vegetale şi menajere
Infrastructură de transport
necorespunzătoare
Reţeaua hidrografică (Crişul
Negru, pârâul Boiu, valea
Boncii, pârâul Băltuța, izvorul
Rahova) puternic poluată cu
deşeuri menajere, respectiv

|

cursul Crişului Negru poluat de |

localităţile situate în amonte;
|

Depozitarea necontrolată în
unele spatii care nu sunt
destinate acestei activităţi;

Factori Externi Oportunităţi= Ameninţări
<
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istenţa unui parteneriat
public-privat în domeniul
managementului
deşeurilor;

- Accesarea fondurilor U.E
-  Potenţial de dezvoltare a

parteneriatelor
transfrontaliere

- Extinderea suprafeţei
ariilor naturale protejate;

- Posibilitatea realizării unui
sistemde încălzire pe bază |

de apă geotermală
|

Accesarea fondurilor
structurale pentru programe
de modernizare şi
reabilitare a sistemului de
apărar împotriva
inundaţiilor. a gospodăririi
apelor, pentru gospodărirea
raţională a deşeurilor,
ecologizarea cursurilor de
apăşi a lacurilor şi
reabilitarea zonelor afectate
de despăduririși a celor
afectate de exploatarea

| resurselor subsolului

1.1.5. Dezvoltarea turismului

Inexistenţa incineratoarelor
pentru cadavrele animale
Existenţa haldelor de steril
neconforme (cenuşi, zgurietc)
Existenţa depozitului național
de deşeuri radioactive (Băița)
Existenţa haldelor de steril
radioactiv neconforme (Băița,
Nucet, Fânațe)
Deversarea apelor uzate în apele
de suprafață fără epurare
prealabilă
Degradarea solurilorprin
procese de suprafață:
o alunecări de teren;
o ravinări
o torenţi;
spălarea areală de către
precipitații
Impactul negatival turismului
sălbatic, necontrolat
Pericol de inundaţii în bazinul
Crişul Negu
Folosirea carburanţilor fosili

În părțile Vașcăului există multe locuri pitoreşti care ar putea deveni atractive din punct

de vedere turistic. În împrejurimi sunt și unele monumente de arhitectură populară, monumente

ale naturii. biserici din lemn, locuri pline de farmec şi frumuseţe: biserica de lemn dela Coleşti,

peşterile din zona izvoarelor Crişului Negru, Peştera de la Câmpeneasa (Izbuc).

Pentru o dezvoltare turistică eficientă subliniem interferențele dintre domeniul turism şi

alte domenii de activitate şi dezvoltare.
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Turismulşi educați

Activitățile turistice implică în general contribuția oamenilor. iar pentru succesul lor.

aceştia trebuie să
fie foarte bine pregătiți. Pentru un turism de calitate e nevoie de resurse umane

de calitate, bine instruite şi cu experiență.

Ofertanţii de servicii turistice trebuie să lucreze cu persoane profesioniste (personal în

alimentaţia publică, ghizi turistici, ete.).

Turismulşi infrastructura:
Pentru un turismde calitate, este nevoie de serviciile minime de cazare şi masă, darşi

servicii mai complexe, precum programe reprezentative pentru zona noastră. Toate acestea

presupun existenţa unei infrastructuri specifice şi conexe turismului, care să fie uşor de utilizat.

Turismul şi agricultura:
Pe lângă structurile de cazare şi alimentație. care pot fi utilizate în turism, menţionăm şi

necesitatea unei producţii agricole eficiente, sănătoase, care să corespundă standardelor calitative

și cantitative pentru mai multe tipuri de turism. Dezvoltată în mod durabil, agricultura poate oferi

soluţii calitative și pe termen lung turismului.
Turismul şi mediul înconjurător:
Un element de o mare spectaculozitate din împrejurimile oraşului Vaşcău îl reprezintă

Izbucul de la Călugări — este vorba de un fenomen carstic, apa izvorului izbucnindla suprafață şi

apoi retrăgându-se (mecanismul de golire se produce pe baza sifonării „unui bazin carstic”),

/ând înciclu repetându-se la 15-40 de minute. în funcţie de debitul apelor izvorului. Cr

proprietățile miraculoase ale apelor izvorului, aici a fost înființată o mănăstire, care a devenit un

atractiv punct turistic cercetat şi vizitat de foarte multă lume. Pelerinajele au loc aici în fiecare

an, La Sfânta Maria Mare, la 15 august şi la sărbătoarea „Înălțarea Domnului”, la 8 septembrie.

Datorită gestionării deficitare a elementelor naturale din zonă a deşeurilor menajere şi

industriale şi nu numai, multe activităţi turistice sunt greu de realizat. Și din acest punct de

vedere, trebuie să oferim un turism de calitate şi să ne asigurăm, pe de o parte, că nu există

probleme de mediu care să afecteze negativ“activitatea turistică în judeţ. şi pe de altă parte, că
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Orașul Vașcău este situat în extremitatea sud-estică a Judeţului Bihor, la o distanță de 86

km faţă de municipiul Oradea, pe DN 76, în depresiunea Beiuşului, pe cursul superior al râului

Crișul Negru.
* Monumente de arhitectură: Biserica de lemn Sf. Arhangheli (sec 18) — Coleşti;

+ Elemente de peisaj: peştera Câmpeneasca se află la o distanţă de 3.5 kmde Vaşcău şi

izvorul Boiu situat la 500 m de centrul oraşului Vașcău, ambele rezervaţii speo-carstice, Crișul

Negru, Tăul Țapului, Tăul lui Ghib, Tăul din Coleşti, Tăul Barnii, Tăul din Ponoraș:

+ Evenimente tradiționale şi etnografice: Varietăţile Bihorului — primăvara, Corul

bisericesc. tradiții de Crăciun — colinde, după Sfintele Sărbători de Paşti, Casa de Cultură „Vasile

Sala” a oraşului Vaşcău organizează spectacolul cu public „Vetre Folclorice”.

Domenii de interes turistic: eco-turism, agroturism, şi turism bazat pe vânătoare şi

pescuit.

Analiza SWOT Aspecte poz Aspecte negative

Factori interni

Tradiţii locale în creşterea
animalelor;
Existenţa apelor
geotermale
Resurse de apă subterane.
satisfăcătoare din punct
de vedere;
Reliefvariat - potențial
pentru practicarea multor
forme de turism şi peisaj
natural deosebit:

Drumuri locale a căror infrastructură
este deficitară;
Transport în comundeficitar spre
localitățile aparținătoare;
Lipsa reţelei publice de transport spre
zonele turistice;
Cursuri de apă degradată;
Surse de poluare a apelor;
Tradiţii, meşteşugurişi obiceiuri
reprezentative pentru zonă pe cale de
dispariție:
Lipsa produselor turistice;
Trasee turistice prost întreţinute,
neracordate la traseele europene de
drumeţie;
Lipsa spaţiilor de cazare;
Depozitare necorespunzătoare şi lipsa
reciclării deşeurilor menajere şi
industriale:
Slaba promovare a potențialului
economic şi turistic al zonei;
nexXistenţa unor puncte şi oficii de
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| | informare turistică:
-  Necorelarea eforturilor între

autoritățile descentralizate din teritoriu
şi factorii politici locali, cu putere de
decizie la nivel central, în promovarea
unor proiecte utile la nivelul judeţului:

- Lipsa unorplanuri locale participative
de dezvoltare turistica integrate;

- Lipsa datelor statistice relevante.

Oportunităţi Ameninţări
- Existenta unei strategii de|- Dinamica negativă a populației din

turism în partea maghiara zonă (îmbătrânirea populației,
a euroregiunii Haidu migrarea populației active spre mediul

Bihar şi a unei strategii urbanși străinătate, migrarea forței de

naţionale de dezvoltare a munca. în special a celei calificate,
turismului, precumşi a spre alte tari);
strategiei de dezvoltarea |- Fiscalitatea şi birocraţia;
Regiunii 6 Nord-Vest; - Mentalitatea populației față de

- Existenta unor schimbare în general şi față de
instrumente de sprijin reconversia profesionala în special:

Factori Externi financiaractive; - Educaţie ecologică superficială:
- Programe ale autorităţilor|- Poluarea accentuate a mediului

judeţene şi centrale natural şi intervenţia tot mai mare a

pentru dezvoltarea omului în natură;
mediului rural; -  Dezinteresul tinerilor fata de păstrarea

- Constituirea Parcului tradiţiilor şi meşteşugurilor populare şi

Natural Munţii Apuseni: a culturii locale.
- Existenta unor asociaţii

turistice în judeţ (As.
Parcul Natural Valea
Crișurilor, As. Țara

[. Crişurilor). |

1.1.6. Dezvolatrea urbană şi rurală

Îndeplinirea de către un oraş a rolului său presupune o echipare corespunzătoare: locuinţe

și spații administrative adecvate, străzi Corespunzăloare
din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

e străzi (km) — 9, străzi modernizate
PREȘE DINTE DEF
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(km) — 7, reţea stradală de apă (km) — 8, reţea aducțiune plus distribuţie apă potabilă Briheni —

Vașcău — Câmp (km) — 24, reţea canal (km) — 8, reţea gaze (km) —0.

O analiză de ansamblua reţelei de utilități indică următoarele:

- reţeaua de alimentare cu apă potabilă a orașului Vaşcău este subdimensionată în ceea ce

priveşte nevoile actuale de consum, cât şi privind numărul cererior de racordare la reţeaua de

alimentare cuapă:
- reţeaua de canalizare este realizată în proporţie de 95 % din oraș fără localitățile

componente , acoperind o lungime de 8 km;

- alimentarea cu gaze nu există, cu toate că teritoriul judeţului Bihor este traversat de

conducta magistrală de gaze naturale Nord-Sud, conductă Dn 500 presiune 30 bari, care este

alimentată cu gaze naturale din sistemul naţional (PAT1 2006).

Din populația totală de 2803 locuitori a orașului Vașcău 51,5% sunt femei, iar 48,5% -

bărbaţi. Se simte o uşoară scădere a populației faţă de anii 2000.

Din perspectiva adaptării la normele europene este necesară realizarea unor programe

pentru creşterea nivelului de trai al populației (extinderea și modernizarea sectorului de servicii,

dezvoltarea unor programe de asistenţă socială, construirea de noi spaţii de locuit pentru tineri,
locuinţe sociale, etc.).

TRASEMNE/
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Analiza SWOT Aspecte pozitive
[

Aspecte negative
-  Forţă de muncă disponibilă, în|- Imposibilitatea atribuirii de

căutarea unui loc de muncă; locuinţe sociale persoanelor
- Rata infracţionalității sub aflate în nevoie;

media pe ţară; - Activitate industrială şi
- Poziţie geografică: economică în regres;
- Relief: - În zona montană infrastructura

| Forţa de muncă calificată în | de transport rutier mai slab
unele domeni dezvoltată;

-  Potenţial turistic — ape - Lipsa fondurilor determină o
termale, zonă carstică; slabă întreţinere a drumurilor

- Existenţa unor protocoale de orăşeneşti şi comunale;
| colaborare transfrontalieră; - Mari discrepanțe în dezvoltarea

Factori interni |- Contracte de parteneriat și rețelelor de comunicații între
asociaţii interurbane cu urbanşi rural;
oraşele învecinate; - Alimentarea cuapădin reţeaua

- Proiecte comune în cadrul publică a localităţilor rurale este
asociaţiilor interurbane care scăzută;
vizează incluziunea socială a
minorităților şi persoanelor cu

| dizabilităţi:
- Posibilitatea accesări |

fondurilor structurale |

dezvoltare urbanăşi rurală;
- Disponibilitatea Primariei

pentru parteneriate sociale.
Oportunităţi Ameninţări

- Existenţa unui cadru legislativ|- Lipsa unor strategii realiste de
favorabil proiectelor de | dezvoltare urbană şi rurală;

regenerare urbană şi rurală; - Dificultăţi mari în accesarea şi

- Prin intermediul aprobarea fondurilor pentru
parteneriatelor public-private dezvoltare durabilă, cerinţe greu

există posibilitatea întocmirii de satisfăcut pentru aprobarea
Factori Externi | unor programe de dezvoltare proiectelor de dezvoltare a

| urbană: localităţilor mici.
| |- Proiecte în curs de derulare,

care vizează modernizareaşi
reabilitarea iffr: structurii de,
alimentar e ă-de—

|
canalizar faşşi în|

|__Jocalităţile4ari UL
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Capitolul IV. ELEMENTE DE STRATEGIE

IV.1. Economie

IV.1.1. Industria

Probleme:

- resurse financiare insuficiente, investiții autohtone şi străine foarte limitate;

- echipamente şi tehnologii învechite;

- industrie slab diversificată-construcţii metalice şi prelucrarea pietrei
Obiective pe termen mediu şi lung:

- industrie diversificată, dinamică şi capabilă să ofere posibilitatea de împlinire profesională

și materială locuitorilor oraşului:

- industrie generatoare de venit la bugetul local:
- dezvoltarea ramurilor industriale care să utilizeze resursele locale (material lemnos, piatră

de calcar. marmură)

1V.1.2. Agricultură

Probleme:

- utilaje agricole învechite, rudimentareşi tehnologii neperformante;

- media de vârstă ridicată a celor ce se ocupă de activități agricole:

- parcelarea terenului (suprafeţele agricole nu pot fi întotdeauna lucrate mecanizat) şi

probleme legate de proprietatea terenurilor:

-  degenerarea raselor animalelor;

- creşterea animalelor în gospodăriile individuale ale populației, ceea ce constituie un

sistem de exploatare slab performant;

- scăderea producţiilor medii practicate, creşterea suprafețelor agricole

necultivate, lipsa terenurilor a; >< |

> CONTRASEMNEAZĂ
BAR GENERAL ORAȘ VAȘCĂU

7 POP RODICA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
POPA MARIUS GHEORGHE



ANEXĂ LA H.C.L nr.75/ 15.07.2022
ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ORAŞ VAȘCĂU
Oraș Vașcău, Str.Unirii.nr.75
Cod postal 415800
CUI 4969090
Tel./fax 0259336157
e-mail primaria
Site-ul web www.prim

va) 00.com
vaşcau.ro

- utilizarea îngrășămintelor chimice şi a pesticidelor fără consultarea specialiştilor în

domeniu;

-  necunoaşterea legislaţiei în vigoare privind posibilitățile de asigurare a producţiilor

obţinute împotriva calamităților şi a efectelor dăunătorilor:

Obiective pe termen mediu şi lung:

- adaptarea tipurilor de cultură la caracteristicile solului şi climei din zonă;

- activităţi agricole diversificate şi generatoare de venit la bugetul local;
- asocierea producătorilor în microferme care să faciliteze cultivarea terenurilor şi obţinerea

unor recolte superioare atât calitativ, cât și cantitativ:

- îmbunătățirea practicilor agricole prin implemetarea politicilor performante din domeniu:

- promovarea produselor locale pe pieţele de desfacere printr-un marketing eficient.

IV.1.3. Comerţul şi serviciile

Probleme:

- unităţile comerciale prezente în teritoriu sunt mici cu profit mic;

- diversitate redusă, majoritatea fiind orientate spre alimentaţie publică şi magazine

alimentare cu un grad scăzut de diversitate a ofertei de produse;

- activităţi de marketing reduse:

- resurse locale nevalorificate:

- lipsa interesului producătorilor locali pentru a omologa produse tradiționale ale zonei.

Obiective pe termen mediu şi lung:

- sprijinirea producătorilor locali pentru a-şi promova şi omologa produsele tradiţionale pe

piaţa locală și naţională:

- realizarea unor programe pentru diversificarea serviciilor către populație:

- adaptarea programului de funcţionare al unor unităţi comerciale în sensul prelungiri

acestuia, în funcţie de solicitările populaţiei.
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ANEXĂ LA H.C.L nr.73/ 15.07.2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
POPA MARIUS GHEORGHE

1V.2.1. Dotări edilitare:

Probleme:

necesitatea executării unor lucrări de reparații şi modernizare a clădirilor administrative şi

instituţiilor publice (Primărie, Casă de cultură —finalizarea reabilitării , şcoli, grădinițe.

casa de nunţi):

slaba reprezentare a spaţiilor de parcare amenajate:

inexistenţa unor modalităţi de petrecere a timpului liberşi recreere.

Obiective pe termen mediu şi lung:
dezvoltarea serviciilor public

reabilitarea şi modernizarea spațiilor verzi ale oraşului şi a spaţiilor de joacă pentru copii:

revitalizarea activității cinematografului Casei de cultură;

modernizareastadionului Biharea Vaşcău

construirea unor trotuare pe malul stâng şi drept al Crişului Negru

construirea unei capele mortuare în localitățile aparținătoare;

amenajarea unor spaţii de parcare auto:

înfiinţarea unui loc de agrement pentru petrecerea timpului liber;
reamenajarea şi modernizarea pieţei agroalimentare corespunzător normelor europene.
Dotarea parcului central cu componente de joacă pentru copii.

1V.2.2. Alimentare cu apă potabilă şi canalizare

Probleme
finalizarea aducţiunii apei potabile ;

montarea unor module pentru extinderea staţiei de epurare

finanțare realizare stație de clorinare:

finanțare împrejmuire izvor;

finanțare construire vestiare l2

Obiective pe termen medi
IONTRASEMNEAZĂ
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modernizarea reţelei de apă potabilă Vărzarii de Sus;
înființare reţelei de canalizare Varzarii de Sus, Vărzarii de los, Cîmp, Coleşti:
identificarea şi stoparea deversărilor apelor reziduale menajere în locuri neamenajate.

1V.2.3. Drumurişi transport

Probleme:

stare tehnică neorespunzătoare a drumurilor județene şi a celor de acces spre localitățile

aparținătoare:

fonduri locale insuficiente pentru construirea şi întreţinerea drumurilor:

dependenţă financiară de fondurile alocate de la bugetul Consiliului Judeţean;

regresul transportului feroviar.

Obiective pe termen mediu şi lung:
modernizareași reabilitarea drumurilor județeanşi de acces spre localitățile aparţinătoare:

recondiţionarea, modernizarea şi mărirea ecartamentului stradal;

înfiintarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in UAT oras

Vascau zona Cîmp, Cîmp Moti (Cîmpeneasa)

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
POPA MARIUS GHEORGHE b SER GENERAL ORAŞ VAȘCĂU

OI,(S POP RODICA
TIS



ANEXĂ LA H.C.L nr.75/ 15.07.2022
ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ORAŞ VAȘCĂU
Oraş Vașcău. Str.Unirii.nr.75
Cod postal 415800
CUI 4969090
Tel./fax 0259336157
e-mail primaria_vascauDvahoo.com
Site-ul web wwiw.primaria- vaşcau.ro

1V.2.4. Telecomunicaţii

Probleme:

- lipsa a două sau mai multor reţele de telefonie fixă în zonă, care ar putea determina

creşterea calităţii serviciilor oferite şi scăderea costurilor pentru utilizatori;

- calitatea serviciilor oferite de telefonia fixă are unele deficienţe;

- nici una dinreţelele de telefonie mobilă nu are acoperire pe toată suprafața localităţilor

aparținătoare oraşului vaşcău.

Obiective pe termen mediu şi lung:

- atragerea în zonă a altei reţele de telefonie fixă, ceea ce ar duce la crearea unei pieţe

concurenţiale în domeniul telecomunicaţiilor:

- realizarea unei reţele cu fibră optică extinsă pe tot parcursul oraşului Vașcău, în vederea

optimizării serviciilor de telefonie fixă, televiziune şi internet.

1V.3. Resurse umane

1V.3.1. Demografie

Probleme:

- îmbătrânirea populaţiei;

-  depopularea, datorită migrației, în special a tinerilor. cu studii medii sau superioare, spre

centrele urbane saustrăinătate:
- sporul natural negativ.

Obiective pe termen mediu şi lung:

- condiţii şi facilități pentru familiile tinere cu copii:

- crearea unor condiţii de viață atrăgătoare pentru motivarea tinerilor de a rămâne în zonă:

- iniţierea unor programe sociale pentru persoanele de vârsta aIll-a;
-  înflinţarea unui club pentru tineret.
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1V.3.2. Sănătate

Probleme:

- dotări necorespunzătoareale cabinetelor medicale şi stomatologice:

- cadre medicale cu studii medii insuficiente;

- existenţa în oraş unei singure farmacii.

Obiective pe termen mediu şi lung:

- acces rapidşi eficient la serviciile medicale de calitate şi prompte:

- reabilitare moderată Dispensar medical uman Vascău

- realizarea unor programe de sănătate în cadrul unităţilor sanitare pentru populația

vârstnică;

- programe sociale pentru familiile cu mulți copii și pentru copii a căror părinți sunt plecaţi

în străinătate.

IV.3.3. Învăţământ

Probleme:

- un număr redus de calculoatoare în raport cu numărul de elevi:

- lipsa de stabilitate a personalului didactic calificat, de la un anla altul:

- condiţii deficitare pentru funcţionarea unităţilor de învăţământ din localitățile

aparținătoare;

- scăderea numărului elevilor ce se înscriu anual sau se transferă în decursul anului la alte

unităţi de învăţământ.

Obicctive pe termen mediu şi lung:

- extinderea reţelei de calculatoare a Școlii Generale Vaşcău;

- modernizarea şi reabilitarea unităţilor de învăţământ din localitățile aparținătoare:

- motivarea tinerelor cadre didactice ca lificatedi
Al

învăţământ din zonă;

-  înflinţarea unor cursuri pentru a idulților.
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- reabilitare moderată Scoala cu clasele I-VIII Nicolae Bogdan Vașcau

1V.3.4. Ocuparea forţei de muncă

Probleme:

- număr relativ mare de persoane asistate social şi fără un loc de muncă stabil:
- lipsa locurilor de muncă în localitate pentru persoanele cu studii superioare;

- mentalitatea deficitară față de schimbare şi reconversie profesională:

- lipsa unorprograme pentru recalificare a persoanelor custudii medii.

Obiective pe termen mediu şi lung:
- implicarea persoanelor asistate social și a şomerilor în programe de reconvcersie

profesională:

- atragerea personalului cu studii superioare din oraş pentru stabilirea în zonă oferindu-li-se

condiţii stimulative;

- creşterea numărului locurilor de muncă în domeniul serviciilor publice.

1V.3.5. Cultură

Probleme:

- baza materială degradată care necesită reparații şi modernizări majore;

- lipsa unei activități continue şi orientate spre cerinţele cetăţenilor;

- lipsa fondurilor, atât la nivel local cât şi la nivel naţional, pentru desfăşurarea unei

activități culturale corespunzătoare;

- imposibilitatea angajării unei persoane calificate în funcţie de conducere la Casa de

Cultură datorită şi sistemului de plată deficitar şi puţin atractiv;

- scăderea semnificativă a interesului cetăţenilor față de actul de cultură:

- ofertă limitată și depăşită a bibliotecii orăşeneşti. ceea ce determină imposibilitatea de a

satisface cerințele şi nevoile informaţionale ale locuitorilor;

- alocarea de fonduri minime în ultimi ni pentru achiziţia de documente noi şi abonamente

la publicații periodice.
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Obiective pe termen mediu şi lung:

- iniţierea unor proiecte pentru modernizarea şi repararea spaţiilor culturale, achiziţionarea
de aparatură tehnică modernă:

- inițierea unor programe în vederea obţinerii fondurilor necesare pentru revitalizarea

activității culturale. din parteaforurilor superioare;
- colaborarea cu celelelte instituţii din cadrul oraşului pentru organizarea unor activități

culturale atrăgătoare pentru populaţie;

- înfiinţarea unui centru de informare comunitară în cadrul bibliotecii orăşeneşti.

1V.3.6. Sport

Probleme:

- lipsa infrastructurii necesare practicării sporturilor de masă;
- lipsa fondurilor pentru construirea unei mini baze sportive moderne;

- terenuri sportive aflate în stare avansată de degradare:
- uninteres tot mai scăzut din partea tinerilor pentru practicarea sporturilor de masă.

Obiective pe termen mediu şi lung:
- obţinerea fondurilor pentru constuirea unei mini baze sportive, teren minifotbal:
- reabilitarea terenurilor de sport existente:

- înființarea unor echipe sportive în vederea participării la diverse competiții sportive.
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IV.4. Protecţia mediului

Probleme:

- existenţa unor soluri degradate;

- poluarea apelor datorită deversării necontralate a deşeurilor şi lipsei instalaţiilor de

epurare a apelor uzate:

- sistem ineficient de gestionare a deşeurilor:

- creşterea suprafețelor defrişate şi lipsa activităților de reîmpădurire şi consolidare a

terenurilor supuse degradării;

- educaţie ecologică deficitară a tuturor grupelor de vârstă a populației:

- lipsa măsurilor de sancțiune împotriva celor care nu respectă normele de protecţie a

mediului:

Obiective pe termen mediu şi lung:
- finalizarea sistemului de epurare a apelor uzate;
- iniţierea unor programe de educaţie ecologică pentru toate categoriile de vârstă;

- dotarea domeniului public cu coșuri de gunoi stradale ecologice, compartimentate pe

tipuri de deșeuri (hârtie, sticlă, metal, plastic);

- consolidarea terenurilor degradate;

-  igienizarea cursurilor de apă curgătoare şi stătătoare de pe teritoriul oraşului;

-  igienienizarea spațiilor verzi.

Turism

Probleme:

- valorificarea foarte slabă a potenţialului turistic al zonei;

- lipsa suportului acordat eventualilor investitori în turismul zonal:

- lipsa fermelor agro-turistice;

- starea precară a drumurilor de acces-deţermină un interes scăzut pentru posibili investitori
Oh E

»

şi turişti.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

X
/

POPA MARIUS GHEORGHE
CONTR; SEMNEAZĂ
TAR GENERAL ORAŞ VAȘCĂU

POP RODICA



ANEXĂ LA H.C.L nr.75/ 15.07.2022
ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR
LIUL LOCAL ORAŞ VAȘCĂU

Oraș Vașcău. Str.Unirii.nr.75
Cod postal 415800
CUI 1969090
Tel. s

e-mail primi
Site-ul web www.prim

1_vascaui2yahoo.com
- vaşcau.ro

- sprijinirea unor porducători locali în înfiinţarea unor ferme agro-turistice cu specific local;
- promovarea prin intermediul mass-media a potențialului turistic al zonei;
- asocierea cu localităţi învecinate în vederea dezvoltării unor programe pentru turism;
- iniţierea unor cursuri de pregătire pentru practicanți de agro-turism.

1V.6. Dezvoltare urbanăşi rurală

Probleme:

- existenţa unor locuinţe care nu beneficiază de alimentare cu apă potabilă de la reţeaua de

apă potabilă și de canalizare;

- deficiențe de alimentare cu apă potabilă a localităţilor aparținătoare;
- accesul dificil spre localităţile aparținătoare datorită stării drumurilor şi a mijloacelor de

transport în comun;

- lipsa locuinţelor sociale care potfi oferite persoanelor asistate social sau a familiilor tinere
stabilesc în zonă;

- inexistenţa unor servicii de asistenţă socială la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi

pentru cele cu dizabilități.
Obiective pe termen mediu şi lung:

- racordarea tuturor locuinţelor la reţelele de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, ceea
ce determint creşterea nivelului de trai al populaţiei;

- asigurarea în mod constant a debitului de apă necesar pentru localitățile aparținătoare;
- efectuarea demersurilor pentru obţinerea unor fonduri structurale în vederea construirii

locuinţelor sociale:
- înfiinţarea serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice și cele cu

dezabilități.
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PROIECTE ÎN CURS DE DERULARE ȘI PROIECTE CE SE DORESC A FI INIŢIATE:

Proiecte în curs de derulare şi finalizate:

)
Lo

A

OU

Asfaltare drum Colesti

Finalizare Bloc ANL

Construcţie clădire centrală termică şi parcare pentru autoturisme cu 6 locuri

Construire trotuare bloc ANL

Reabilitare camine culturale Varzarii de Sus si Varzarii de Jos

Construire rigole pe str. Unirii

Marcaje rutiere localitatea Colesti si Cimitirul Nou

Obiectivele prioritare ale Primăriei oraşului Vaşcău sunt următoarele:

PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ
POPA MARIUS GHEORGHE

Dezvoltarea turistică a oraşului;

Obţinerea şi utilizarea apei geotermale;

Restaurarea și modernizarea căilor de comunicaţie în localitate şi spre localitățile

componente;

Finalizarea canalizării în totalitate a oraşului Vaşcău;

Construirea unui ştrand cu apă geotermală;

Modernizarea spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă pentrucopii, din oraş.
Reabilitare energetica constructie existenta scoala Nicolae Bogdan

Reabilitare energetica constructie existenta dispensarul uman Vascau

Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Camin cultural localitatea Cimp

Reabilitare, modernizare si dotare Cazinou roman spectacole si alte scopuri culturale

Lucrari de reabilitare si extindere a infrastructurii de apasi apa uzatain orasul Vascau

Reabilitare imobil reprezentand Scoala gimnaziala din Varzarii de Jos si schimbarea

destinatiei imobilului in capela
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- Reabilitare imobil reprezentand gradinita din localitatea Cimp si schimbarea

destinatiei imobilului in capela

-  Inflintarea retelei inteligente de distributie a gazelor naturale in orasul Vascau,

Carpinet si Cristioru de Jos

- Montare statii de incarcare electrica

-  Inflintarea infrastructurii pentru transportul verde- piste pentru biciclete in UAT oras

Vascau zona Cimp, Cimp Moti (Cimpeneasa), judetul Bihor. Obiectivul general al

investitiei contribuie la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din Orasul Vascau,

respectiv imbunatatirea infrastructurii si realizarea unui mediu urban favorabil

dezvoltarii socio-economice a orasului. Pista de biciclete va oferi locuitorilor o

alternativa de petrecere a timpului liber, de calitate si va sprijini inclusiv cresterea

economica a orasului prin turismul urban si rural ca urmare a cresterii fluxului de

turisti in zona.

Primăria oraşului poate oferi facilităţi potențialilor investitori străini, repectiv reducerea

taxelor şi impozitelor şi taxelor până la 50% şi cumpărarea de terenla preţuri scăzute.ŞI Imp ş P ş P: p

Grup de lucru fIng. Ştiole Dorin, secretar jrs.Pop Rodica
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HOTĂRÂREA nr. 7%6

din 15 iulie 2022

privind aprobarea preţului de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior care se va exploata din

fondul forestier proprietatea publică a U.A.T. oraş Vașcău, partida din care se va exploataşi cantitatea de

masă lemnoasă

Avândîn vedere :

-Referatul de aprobare prezentat de domnul primar al oraşului Vaşcău —ing.ec. Florin Porge ,

strată la nr. 4778 din 08.07.2022.înreg

- Proiectul de hotărâre nr. 73/4779/08.07.2022 inițiat de Primarul orașului Vaşcău :

- Raportul de specialitate nr. 4781 08.07.2022 întocmit de domnul Tulvan Eugen având funcţia de

referent de specialitate în cadrul Serviciului Arhitect şef „Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul

U.A.T oraş Vașcău:
- Raportul de avizare a Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism „Agricultură ,

Administraţie Publică Locală cadrul Consiliului Local înregi at la nr. 41 din 15.07.2022 prin care se

avizează favorabil proiectul de hotărâre:

- Raportul de avizare a Comisiei pentru activităţi economico-financiare administrarea domeniului

public şi privat al oraşului , juridică și disciplină , protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local

înregistrat la nr. 42 din 15.07.2022 prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre:

În conformitate cu prevederile art. 4 . alin. 1. şi art.6 alin.l alin, 2. alin. 5 şi art. 7 din Hotărârea

Guvernului nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul

forestier proprietate publică „cu modificările şi completările ulterioare :

Adresa Ocolului Silvic Sudrigiu nr. 2067/08.07.2022 înregistrată la Primăria orașului Vașcău la

nr. 4777/08.07.2022

In baza prevederilor Contractului de administrare încheiat între Consiliul Local al orașului Vașcău

si Directia Silvică Bihor — O.S. Sudrigiu , prin reprezentantii lorlegali.

Ținând cont de respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legi

pentru elaborarea actelor normative.republicată, cu modificările și completările ulterioare:

În temeiul art. 129. alin.(2 lit. e. alin. (4) lite alin(7) Jir „art. 139. alin. (3) lit. g . art.196.

alin.(1).lit art. 197 alin. (1) alin. (2) şi alin. (4) şi art. 198.alin.(1) din Ordonanţa de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările şi completările ulterioare :



Consiliul Local al oraşului Vaşcău. cu 8 voturi „pentru... 2 voturi „împotrivă .. şi l vot „abţinere.

HOTĂRĂȘT

Art 1. Se aprobă vânzareala agenții economici autorizați şi stabilirea preţului de pornire la licitaţie

pentru masa lemnoasă pe picior cuprinsă în următoarul APV .ce va fi anexa care face parte integrantă din

prezenta hotărâre:

-APV nr. 30383 Vașcău —volumul 1019,19 mc. preţ de pornire la licitaţie 350 lei/mc.

Art. 2. Se aprobă vânzarea materialului lemnos prin licitaţie publică „prin Direcţia Silvică Bihor .cu

preselecție.de tipul licitaţie cu strigare „procedură ce se va face cunoscută prin intermediul anunţului de

licitaţie.

Art. 3. Agentul economic care va câştiga licitaţia si va exploata materialul lemnos este obligat să

achite la caseria din Primăria oraşului Vaşcău o taxă de folosire a drumurilor locale , taxă prevăzută în

N HCL nr. 102/24.12.2021.

Art. 4, Cu ducereala îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului oraşului Vașcău.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor
- Primarului oraşului Vașcău
- Ocolului Silvic Sudrigiu
- Serviciului Buget —contabilitate
- La dosar
- Prin afişare.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
U.A.T ORAŞ VAȘCĂU

"m
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Popa Marius Gheorehi

PROCTDURI OBLIGATORII UI-TERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR 76/15

Dperatiuni efectuate Data ZZ/ILL/AN

1

Adoptarea hotararii s-a facut cu mugjoritate O simpla O absoluta 3 calificata? 15/07/2022,

Comunicarea catre primar, 20/07/2022

[Comunicarea catre prefectul judetului 20/07/2022

Aducerea la cunostinta publica! 20/07/2022

Comunicarea. numar în cazul celei cu caracter individual fl.
Hotararea devine obligatorie sau produce efecte juridice”), dupa caz 20/07/2022

Red. P.R.Fx.6 Consilieri locali în funcţie -1l . consilieri locali prezenți - 1



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI VAȘCĂU ANEXA LA HCL NR. 76/15.07.2022

PRIMARIA VASCAU

OCOLUL SILVIC SUDRIGIU

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2200154000610

Unitate de Producţie: | - Vașcău

Denumire A.P.V: 30383 PR. LA CASA G3

Suprafață totală act (ha): 29.9
_ _

Informații privind
"

 |(Grupa de specii|Nr. de Volum
Tratament: T. PROGRESIVE (PUNERE ÎN LUMINĂ) N.T.S.M, arbori
Natura Produsului: PRINCIPALE CODRU =, x

: Stâncării pe - (ha): Rășinoase
Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE 4

Data a atarieni oa 7.2022 Arbori putregăioși - (buc): 10 FAG 229| 16315
Anul axpioatări. 2023 cu un volum de - (mc): 9.88 Quercinee 285| 85133
Procedeul de inventariere: FIR CU FIR iesean os)ea) ss Diverse tari 146 a71
Ciocan forma CIRCULARĂnr. PS73 cu un volu < |_Diverse

moi|
| DEEE | Total 860| 1019 19

5
SORTARE DIMENSIONALĂ Lemn|coaja|Lemn deloc|Volum

ecia oa
SI 62 63 MI 2 Ma, us|luu ""|Totar|ve|but

CARPEN 021 030| 056| 068| 055| 230) 022| 219) 041| 471

GORUN (5) 86.28] 298.73 18.07) _2355| 596| _0.74| 463.33| 67.91) 320.09| 34.47| 851.33

FAG 27.40|__ 47.75 11,21] 885| 5.38) 252| 103.11] _6.00| 54.04| 10.87| 163.15

= TOTAL 113.66] 346.69. 5958] 3296| 12.02) 3.81] 568.74| 74.13] 376.32| 45.75| 1019.19

Suprafață Seminţiş utilizabil
Total| (na) 5

otal

UA Vârsta|Panta
—

volum
Par|UA ani Ss “% S. tot Compoziție H, brut

K cursă
7 29.90|29.00| 128] 27.00] 33.00 10.00 1060 0.40 1019.19

ua.|ca|cors)| FA|Volum

7 4.71) 851.33) 163.15| 1019.19

Total 471] 851.33) 163.15] 1019.19

Diametre|înăltimi|vă

Î

ur|crest] Sortare dimensională Lemn foc m
UA.|Specia vărst|vol.|Nr. |Crest - Coajă Volur

| | at | aca]m [oc|2 |
ao|am | ee | or|oz] sa ma|m|ma|us Total|VF brut

7 [CA 1689[16.46| 11 46[1146| 126 003] 146 | 02: 030| 0.56| 068| 0.55| 022| 219| 0.41) 471
(sos) |3825|36.92]|24 a] 28 sB| 126| 174| a85 86.28|298.7 48.07|23.55| 5.96| 0.74] 67.91| 320.0|34.47| 851.33

| 3 9

FA 25.14|35.14|23.16]23.16] 128| 0.11] 229 27.40] 47.15 1121] 885| 5.38] 252| _6.00| 54.04] 10.87| 163.15

Total UA: 7 860 113.6| 346.6 59.58|32.96|12.02| 3.81| 74.13| 376.3|45.75|1019 19
8|__9 2

(C
Total General U.A 860 113.6| 346.6 59.58|32.96| 12.02] 3.81| 7413| 376.3|45.75| 101919js 2

Șet Ocol. Întocmit, Birou Fond Forestier, Verificat,

lo ki

E ||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚI < / CONTRASERINEAZĂ

/

Ge „J/SECRETAR GENERAL ORAŞ VAȘCĂU

Popa Marius Gheorghe rr Pop ica



CONSIINUL LOCAL AL ORAȘULUI VAȘCĂU ANEXA LA HCLNR.76/15.07.2022

DIRECTIA SILVICA BIHOR
0.S.SUDRIGIU

FISA DE CALCUL

a valorilor care se vor obtine prin valorificarea masei lemnoase rezultate in urma prestatiei la:

Partida: 30383 U.P. IVASCAU ua. 7

Volum: 1019,19

Nr.crt |Specia Sortiment Volum(mc) |Pret Pret total |Observatii
unitar(leirm |fara TVA

1|Rasinoase LR CHERESTEA 0

2 LR CONSTRUCTII 0

3 _|LEMN FOC 0

alFag LR CHERESTEA 36500

5 LR CELULOZA 8991

6 LEMN FOC 17316

_
7|Qvercinee LR CHERESTEA, 261800

N 8 LR CONSTRUCTII 3

24975

9
_ _|LEMN FOC 10285038

10|Diverse tari LR CHERESTEA 80

11 LR CELULOZA 666

12
_

LEMN FOC 666

13|Diverse moi LR CHERESTEA o

14 LR CELULOZA 0

15 LEMN FOC 0

16|Coaja lemn lucru

17|Pierderi carol E
FOTAPSSERTIDA 1019,19 453844,38

mc
[totalleiron|leilme.BrujPret cf.APV picior 1019,19 967 216,74|

Ş

a TE
N Valoare produse-pretAPV-prestatie 32,56

Valoareproduse-prestatie
Profit fata de pretul pepicior

SEF OCOL RESP.F.F. f

ING. MI! ING. IRIMIE FLAVIUS

„fa NTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL ORAŞ VAȘCĂU|PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ|

Popa Marius Gheorghe |: = op Mica
; <</DCZ N



ROMÂNIA
IUDE ȚEL BIHOR
ORAŞ VAȘCĂL

CONSILIUL LOCAL ALL ORAŞULUI VAŞCĂL

Oraş Vaşcău strada Unirii.nr. 75

cod poştal 415800
CU1 4969090
Tel/fax 0239336157 e-mail:primaria_vascau'a'yahoo.com
Site-ul webiwww.primaria -vaseau.ro

HOTĂRÂREAnr. 77
din 15 iulie 2022

privind instituirea unor măsuri pentru restricționarea, pe perioada de caniculă a consumului de apă

potabilă dela reţeaua publică de apă a U.A.T oraș Vașcău

Având în vedere :

- Referatul de aprobare a primarului orașului Vaşcău înregistrat la nr.4609/01.07.20

privind instituirea unor măsuri pentru restricționarea, pe perioada de caniculă a consumului de apă

potabilă de la reţeaua publică de apă a U.A.T oraş Vaşcău.
- Proiectul de hotărâre nr. 72/4639/04.07.2022 inițiat de Primarul oraşului Vaşcău;

- Raportul de specialitate nr. 4686/05.07.2022 întocmit de domnul Tulvan Eugen având

funcţia de referent de specialitate în cadrul Serviciului Arhitect șef „Urbanism şi Amena

Teritoriului din cadrul U.A.T oraş Vașcău:
- Raportul de avizare a Comisiei pentru activități social -culturale „învăţământ „sănătate

familie „muncă „protecție socială „tineret şi sport cadrul Consiliului Local înregistrat la nr. 31 din

13.07.2022 prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre:

- Raportul de avizare a Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului.Urbanism „Agricultură

Administraţie Publică Locală cadrul Consiliului Local înregistrat la nr. 42 din 15.07.2022 prin care

se avizează favorabil proiectul de hotărâre:

-Raportul SC Kohan Vaşcău SRL nr. 231/04.07.2022:

În conformitate cu prevederile art. l.art. 10 din Legea nr. 107/1996 privind legea apelor .cu

modificările şi completările ulterioare :

[inând cont de respectarea prevederilor Legii nr. 242000. privind normele de tehnică

legislativă pentru elaborarea actelor normative.republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d alin.(7) li. n, art. 139 „alin. 1, şi art.196,alin.l.lit.a din

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările şi

completările ulterioare :

Consiliul Local al oraşului Vaşcău. cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă instituirea unor măsuri pentru resi icţionarea.pe perioada de caniculă . a

consumului de apă potabilă de la reţeaua publică de apă a U.A.T oraș Vașcău . astfel :



a). Se interzice folosirea apei potabile de la rețeaua publică de apă a U.A.T oraş Vașcău

pentru alte nevoi decât cele de uz casnic , respectiv spălatul maşinilor, udatul grădinilor. umplerea

fântânilor sauorice altă formăde risipă a apei.

b). Persoanele care vorfi depistate că utilizează apa potabilă în alte scopuri vor achita preţul

dublul contravalorii consumului de apă din luna respectivă sau vor fi debranşați de la rețeaua de

apă publică. rebranşarea se va [ace pe cheltuiala utilizatorului.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului oraşului

Vaşcău prin aparatul de specialitate şi S.C. Kohan Vașcău SRL.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor
- Primarului oraşului Vașcău
- Ocolului Silvic Sudrigiu
- Serviciului Buget —contabilitate
- La dosar
- Prin afişare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ

Popa Marius f5heorghe SECRETAR GENERAL ORAŞ VAȘCĂU
Pop Rodica

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 77/15.07,2022

[Semnatura
persoanei

Dperatiuni efectuate Data ZZ/LI AN responsabile sa
ie

procedurii

l
3

Adoptarea hotarari! s-a acut cu majoritate sfesimpla 0 absoluta 3 calificata 15/07/2022

|Contuncarea catre primit
20/07/2022

Comunicarea catre pretectul judetului 20/07/2022

Aducerea la cunostinta publica“ 20/07/2022

|Comuni numai in cazul i cu caracter individual ASE SE

Hotararea devine obligatorie sau produce efecte juridice”), dupa caz 20/07/2022,

Red. P.R.E Consilieri locali în funcție -11 . consilieri locali prezenți - 11



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

ORAŞ VAŞCĂL
CONSILIUL LOCAL ALL ORAŞULUI VAȘCĂU
Oraş Vașcău „strada Unirii „nr. 75.
cod poştal 415800
CUL 496909
Vel fax 0259336157. e-mail:primaria vascauă yahoo.com
Site-ul webwww.primaria -vascau.ro

HOTĂRÂREA nr. 78
din 15 iulie 2022

Privind aprobar Strategiei anuale de achi: publice a orașului Vașcău„pentru anul 2022

Având în vedere :

-Referatul de aprobare a primarului oraşului Vaşcău —ing.ec. Florin Porge, înregistrat la nr.

4247 din 20.06.202

- Proiectul de hotărâre nr. 69/4280/21.06.2022 inițiat de Primarul oraşului Vaşcău:
- Raportul de specialitate nr. 4276/12.06.2022 întocmit de doamna Roman Daliana având

funcţia de şefserviciu în cadrul Serviciului Buget contabilitate „taxe şi impozite locale din cadrul

U. -T oraş Vaşcău:
- Raportul de avizare a Comisiei pentru activități economico-financiare . administrarea

domeniului public şi privat al oraşului . juridică şi disciplină , protecţia mediului şi turism din

cadrul Consiliului Local înregistrat la nr. 43 din 15.07, 2022 prin care se avizează favorabil

proiectul de hotărâre:

Ţinând seama de prevederile art. 1 și art. 2 din Legea nr. 98 2016 „privind ac

publice, cu modificările şi completările ulterioare . ale art. 11. alin. 2, 3 şi 6 . art. 12. art.13 din

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acord cadru din Legea

nr.098/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. ale Ordinului

ANAP nr. 281/2016. cu modifi ile şi completările ulterioare „ale art. 20 „alin. 1 lit h ij şi art. 41

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale . cu modificările și completările ulterioare :

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională

în administrația publică , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la

elaborarea actelor normative „republicată .cu modificările şi completările ulterioare :.

În temeiul ar.129, alin (2 ).lit. b alin.( 4). „alin. (7).lit. k, art 139. alin. (1) art. 196

alin. (1). lit. „a? şi art. 197 . alin 1) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ.



Consiliul Local al oraşului Vașcău, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Strategia anuală de achiziții publice a oraşului Vașcău „pentru anul

to S S wS
„ conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciului Buget —

Contabilitate. sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunic
- Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor
- Primarului oraşului Vaşcău
- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bihor
- Serviciului Buget — contabilitate
- Prin afişare
- La dosar

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ

Popa Marius Gheorghe SECRETAR GENERAL
U.A.T ORAŞ VAȘCĂU

Pop Rgdica

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 78/15.07.2022

eminatura
ersoanei

Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN responsabile sa

Adoptarea hotararii s-a facut cu majoritate O simpla o absoluta a calificata” 15/07/2022,|Comunicarea catre primar 20/07/2022

|Comunic: catre prefectul judetului 20/07/2022

Aducerea la cunostinta publica“ 20/07/2022

Comunicarea, n ul celei cu caracter individual

Hotararea devine obligatorie sau produce e e”), dupa caz

Red. P.R,Ex. 6 Consilieri locali în funcție -I1 . consilieri locali prezenți - 11



ANEXĂ LA H.C.L nr.78/ 15.07.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL ORAȘ VAȘCĂU

Oraș Vașcău, Str.Unirii,nr.75

GIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE

PENTRU ANUL

2022

A ORASULUI VASCAU

Forma documentului:

| Iniţială x
Revizuită
Numărul revizuirii

CONTRASEMNEAZĂ

_) SECRETAR GENERAL ORAȘ VAȘCĂU

—7/ Pop ca

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ

Popa Marius Gheorghe



ANEXĂ LA H.C.L nr.78/ 15.07.2022

ROMÂNIA
n %

JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ORAȘ VAȘCĂU

Oraș Vașcău, Str.Unirii,nr.75

Baza Legală

7 Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice cu modific completările ulterioare:
Y Legea nr. 99/2016privind achiziţ ările și completările ulterioare;

7 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii cu

modificările şi completările ulterioare:
Y Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor

de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi

concesiune de servicii. precumşi pentru organizarea şi funcționarea Consiliului National de

Soluționare a Contestaţiilor cu modificările şi completările ulterioare:

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor

publice cu modificările şi completările ulterioare:
Y Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al

achizițiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale:
Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.

99/2016privind achiziţiile sectoriale cu modificările şi completările ulterioare;

le sectoriale cu modific;

us

a
a

Y  Motărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din

Legeanr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare:

Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor

metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 şi prin HG nr. 395 2016:

/ LHotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
Y Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2020 privind modificarea și completarea unor acte
normative cu impact în domeniul achizițiilor publice.

1. Noţiuni introductive

În conformitate cu prevederile art. Il. alin. (3) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

achiziţie publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Strategia
anuală de achiziţie publică se realizează in ultimul trimestru al anului anterior anului căruia
ii corespund procesele de achiziție publică cuprinse in acestea. și se aprobă de către
conducătorul autorității contractante”
Potrivit dispozițiilor art. 11. alin, (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Orasul Vascau,

prin Responsabilul de Achiziţii Publice, a elaborat strategia anuală de achiziţie publică care
cuprinde totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi lansate de pe parcursul
anului bugetar 2022 Eat
Strategia anuala de achiziție publica Jeni slul Orasului Vascau se poate modifica sau
completa ulterior. modificări/complețăricare se_aproba'“conform prevederilor de mai sus.
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Introducerea modificărilor si completărilor în prezenta Strategie este condiționată de

identificarea surselorde finanțare.
Responsabilul de achiziţii publice a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin

utilizarea informațiilor şi a cel puțin următoarelor elemente estimative:

e nevoile identificate la nivelul orasului Vascau ca fiind necesar a fi satisfăcute ca
rezultat a unui proces de achiziție, aşa cum rezulta acestea din solicitările transmise de

toate compartimentele de specialitate din cadrul orasului Vascau, valoarea estimată a

achizițiilor corespunzătoare fiecărei nevoi capacitatea profesională existentă la nivel
de autoritate contractanta pentru derularea unui proces care sa asigure beneficiile

anticipate, resursele existente la nivel de primărie şi, după caz necesarul de resurse

suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţii publice.

chiModificarea Strategiei Anuale de £

urmare a acţiunii unorfactori cum ar fi:
a) modificarea substanțială a necesităților obiective ale structuri lor organizatorice din cadrul

orasului Vascau şi/sau a valorii estimate a achiziţiilor care nu puteau fi previzionale. în mod

obiectiv. la momentul elaborării SAAP anul 2022;
b) modificări legislative de natură să afecteze implementarea SAAP anul 2022;
c) modificări survenite în cadrul bugetului aprobat:
d) modificări ia nivelul capacităților profesionale și al resurselor disponibile pentru realizarea

achiziției etc. în condițiile în care modificările menţionate mai sus au ca finalitate acoperirea

unor necesități care nu au fost cuprinse inițial în AP anul 2022 Introducerea acestor
modificări în Strategie este condiționată de identificarea surselor de finanțare. conformart. 11,

alin. 3) din HG nr. 395/2016. Versiunile revizuite ale Strategiei Anuale de Achiziţii Publice

din anul 2022 se aprobă de conducătorul autorității, conform art. 11. alin. 3) din HG nr.

395/2016.

iţii Publice (SAAP) din anul 2022 poate surveni ca

In cadrul Strategiei anuale de achiziție publica la nivelul oraşului se va elabora ulterior

Programul anual al achiziţiilor publice şi Anexa privind achiziţiile directe, ca instrument

managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţii la

nivelul orasului Vascau.

2. Etapele procesului de achiziţie publica care vorfi parcurse în anul 2022

2.1 Obiectiv general
Asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări pentru realizarea obiectivelor de

funcționare şi dezvoltare instituționalaale orasului Vascau în condițiile de legalitate, eficiență
şi eficacitate.

2.2 Obiective specifice:
1) Creşterea transparenţei proceselor de achiziții publice de produse. servicii şi lucrări
derulate de cătreorasul Vascau:
2) Creşterea eficienței proceselor de achiziție publică. respectiv asigurarea necesarului de

produse/servicii/lucrări de calitate, la cele mai-bune _costuri/preturi/tarife de achiziție, în

e - A
condiții de legalitate: / :

3) Planificarea şi organizarea adecvată a pfocăselor de achiziție publică în vederea prevenirii
/ ţ
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apariției de întârzieri în asigurarea necesarului de produse, servicii și lucrări pentru
desfăşurarea corespunzătoare a activităților de educație. cercetare şi administrative ale

orasului Vascau:
4) Utilizarea eficientă a resurselor profesionale şi financiare ale Orasului Vascau pentru

asigurarea necesarului de produse. servicii şi lucrări în anul 20

Atribuirea unui contract de achiziție publica /acord-cadrueste rezultatul unui proces ce se

derulează în mai multe etape. Orasul Vascau în calitate de autoritate contractantă, prin Biroul

Achiziţii Publice. trebuie să se documenteze şi să parcurgă pentru fiecare proces de achiziție
publicatrei etape distincte:

= etapa de planificare /pregătire. inclusiv consultarea pieței:
7 etapa de organizare a procedurii si atribuirea contractului/ acordului — cadru:
> ctapa post atribuire contract/acord-cadru. respectiv executarea si monitorizarea

implementării contractului/acord-cadru.

Etapade planificare/pregătire a procesului de achiziție publica

Se inițiază prin identificarea necesitaților şi elaborarea referatelor de necesitate şi se încheie

cu aprobarea de către ordonatorul de credite a documentației de atribuire, inclusiv a

documentelor suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura respectivă, în

urma aprobării bugetului aferent anului 2022.
Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziții cu o valoare estimata egala sau
mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind

achizițiile publice.

Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de

planificare/pregătire a achizițiilor în legătura cu:
Y relația dintre obiectul. constrângerile asociate și complexitatea contractului, pe de o parte,
și resursele disponibile pentru derularea activităților din etapele procesului de achiziți

publica. pe de alta parte
Y procedura de atribuire aleasa, precumsi modalitățile speciale de atribuire a contractului
de achiziție publica asociate, daca este cazul;
Y tipul de contract propus si modalitatea de implementare a acestuia;
mecanismele de plată în cadrul contractului. alocarea riscurilor în cadrul acestuia, masuri

de gestionare a acestora. stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea
defectuoasă a obli ţiilor contractuale:

/ justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acord-cadru. precum şi

orice alte elemente legate de obținerea de beneficii şi/sau îndeplinirea obiectivelor
7 justificările privind alegerea procedurii de atribuire in situațiile prevăzute la art. 69 alin.
2-5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice şi, după caz, decizia de a reduce
termenele în condițiile legii, decizia de a nu utiliza împărţirea pe loturi, criteriile de calificare

privind capacitatea şi. după caz. criteriile de selecţie, criteriul de atribuire şi factorii de
evaluare utilizați.
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Ftapa de or
transmiterea documentaţiei de atribuire în

a contractului de achiziţie publică/ acord cadru.
Având în vedere dispozițiile legale în materia achizițiilor publice, se va realiza un proces de

achiziție publica prin utilizarea uneia dintre următoarele abordări, respectiv cu resursele

profesionale proprii. resurse necesare celor trei etape mai sus identificate existente.

anizare a procedurii şi atribuire a contractului/acord-cadru începe prin
P şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare

2.3. Indicatori cantitativi şi calitativi pentru managementul/gestionarea portofoliului de
procese de achiziții

Pentru anul 2022 au fost definiți următorii indicatori utilizați pentru managementul/gestiunea

portofoliului de achiziţii publice care fac obiectul Strategiei anuale de achiziție publică:

L. Număr de procese de achiziție, în funcție de obiect (produse, servicii, lucrări) din care:
- procedura simplificată;
- licitație deschisă:
- achiziții directe, din care din catalogul S

- alte proceduri dacă se impun.
P sauîn conformitate cu procedura internă;

2. Valoarea estimată a proceselor de achi:
lucrări):
- procedura simplificată:
- licitaţie deschi
- achiziţii directe. din care din catalogul SEAP/offline sau în conformitate cu procedura
interna:
-alte proceduri.

e publică în funcție de obiect (produse, servicii,

3. Număr contracte/facorduri cadru şi valoare atribuite în funcție de obiect (produse,
servicii, lucrări) în lei fără T.V.A, din care:
- Licitaţie deschisă. din care: număr şi valoare contract. număr și valoare acord cadru. număr

şi valoare proceduri anuale:
- Procedura simplificată. din care
număr şi

număr şi valoare contract. număr şi valoare acord cadru,
valoare proceduri anuale:

- Achiziţii directe, din care:
Din catalogul SEAPdin care: număr şi valoare contract. număr şi valoare comandă. număr şi
valoare achiziții anuale;
Derulare offline conform art. 43. alin. 3 din H.G. nr. 395/2016: număr şi valoare contract.
număr şi valoare comanda. număr şi valoare achiziții anuale.

4. Număr și valoare procese de ach
derulate conform planificării, din care:
-licitație deschisă; _

-achiziţii directe. din care din cataloauy/S
interna:

/

- alte proceduri

ie în funcție de obiect (produse, servicii, lucrări)

roi -

EAP/6ffline*şau in conformitate cu procedura

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ || CONTRASEMNEAZĂ

Popa Marius Gheorghe OAETAR GENERAL ORAȘ VAȘCĂU

7 Pop ica



ANEXĂ LA H.C.L nr.78/ 15.07.2022

EROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL ORAȘ VAȘCĂU

Oraş Vașcău, Str.Unirii,nr.75

3. Număr şi valoare procese de achiziţie în funcție de obiect (produse. servicii, lucrări)

derulate cu întârziere mai mare de 30 zile față de planificare. din care:
- procedură simplificată:
- licitaţie desch
- achiziții directe, din care din catalogul SEAP/offline sau in conformitate cu procedura

internă:
- alte proceduri.

6. Durata medie de evaluare (în zile) a ofertelor primite în funcție de obiect (produse,
servicii, lucrări) din care:
- procedură simpli
- licitație deschi
- alte proceduri care se impun.

7. Număr documentații de atribuire respinse de ANAP în funcție de obiect (produse,

servicii, lucrări) și motivele de respingere, din care:
- procedură simplificata. motive:
- licitaţie deschisa, motive:
-alte proceduri care se impun. motive:

8. Gradul de utilizarea fiecărui criteriu de atribuire în funcție de obiect (produse. servicii.
lucrări) pe tip de procedura:
- Licitaţie deschisa din care: preţul cel mai scăzut/cel mai bun raport calitate- preţ/costul cel

mai scăzut/ cel mai bunraport calitate-cost;
- Procedura simplificata din care; preţul cel mai scăzut/cel mai bun raport calitate -preț/costul
cel mai scăzut/ cel mai bun raport calitate-cost;
- alte proceduri care se impundin care; preţul cel mai scăzut/cel mai bun raport calitate preţ/
costul cel mai scăzut cel mai bun raport calitate-cost:

Pentru achiziţiile directe realizate din catalogul electronic online/oflline. criteriul de atribuire

care se vautiliza in anul 2022, de regula. prețul cel mai scăzut în condițiile art. 187 din Legea
nr. 98/2016 şi art. 34 din H.G. nr. 395/2016.

9. Numărul mediu de oferte primite. în luncţie de obiect (produse. servicii.

procedură:
- procedură simplificată:
- licitaţie deschisă:
- achiziții directe, din care din catalogul SEAP/offline sau în conformitate cu procedura
interna:
- alte proceduri.

lucrări) pe tip de

10. Documente constatatoare emise, în funcție de obiect (produse. servicii. lucrări) pe tip de

procedura:
ET

- procedura simplificată:
- licitaţie deschisa: =
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- achiziții directe, din care din catalogul SEAP/offline sau în conformitate cu procedura
internă;
- alte proceduri.

LI. Documente constatatoare emise. în funcție de obiect (produse. servicii. lucrări). pe tip de

procedură:
- Licitaţie deschisă. din care pozitive/negative. Procedură simplificată, din care

poz
- Alte proceduri, din care pozitive/negative:
- Achiziţii directe, din care: din Catalog electronic/offline, din care pozitive/negative.

ve/negative;

3. Programul anual al achizițiilor publice

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2022 la nivelul orașului se elaborează pe
baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele de specialitate și cuprinde
totalitatea contractelor ce achiziție publica/ acord-cadru pe care comuna intenționează să le

atribuie în decursul anului 2022.

La elaborarea Pre
sitățile obiei

mului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 s-aținut cont de:

tive de produse. servicii şi lucrări
- gradul de prioritate a necesitaților. conform propunerilor compartimentelor de specialitate:
anticipările cu privire la sursele de finanțare ce urmează a fi identificate.
-
După aprobarea bugetului propriu, precum şi ori de cate ori intervin modificări în bugetul
orașului. Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 se va actualiza. în funcție de
fondurile aprobate.

Programul anual al achi
informații referitoare la:
D obiectul contractului de achiziție publica/ acord cadru:
O codul vocabularului comunal achizițiilor publice (CPV):
[valoarea estimata a acordului - cadru ce urmeazăafi atribuit ca rezultat al derulării unui

proces de achiziție. exprimata în lei. fără TVA. stabilită în baza estimărilor compartimentelor

iilor publice pentru anul 2022 al oraşului , cuprinde cel puțin

de specialitate:
1 sursa de finanţare:

O procedura stabilita pentru derularea procesului de achiziție - data estimata pentru pentru
inițierea procedurii:
O data estimată pentru atribuirea contractului:
C modalitatea de derulare a procedurii de atribuire. respectiv online sau offline.

De asemenea, semestrial se va proceda la publicarea în SEAP a extraselor din
Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 al oraşului, precum si a oricăror
modificări asupra acestuia, extrase care se refera la contractele/ acordurile-cadru de produse
şi/ sau servicii a căror valoare estimata este mai mare sau egala cu pragurile prevăzute la art. 7

alin. 1 din Legeanr. 98/2016 privind achizițiile publice şi modificat ulterior prin Ordonanța
de urgență nr. 1142020. contractele acordurilo-căd
mai mare sau cgala cu pragurile prevășiite a fart: T-afi,

le
a căror valoare estimata este

in Legea nr. 98/2016 privind
|
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ile publice. Publicarea se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data
rilor.

Având in vedere dispozițiile art. 4 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, conform căruia
"prin ordin al președintelui Agenţiei Naționale pentru Achiziţii Publice (ANAP) se pot pune la
dispoziția autorităţilor contractante si a furnizorilor de servicii auxiliare achiziției un set de
instrumente ce se utilizează pentru planificarea portofoliului de achiziții la nivelul autorității

fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achiziţie si monitorizarea
i contractului, precumsi prevenirea diminuarea riscurilor în achiziții publice”.

contractante,
implementăr

Biroul Achiziţii Publice, va proceda la revizuirea Programului anual al achizițiilor
publice pentru anul 2022 al orașului în vederea punerii de acord cu actele normative ce se
vor elabora/ aproba în legătura cu prezenta strategie. în termen de cel 15 zile de la data intrării
lor în vigoare, sau în termenul precizat în mod expr
elabora/aproba.

în actele normative ce se vor

4. Sistemul de control intern
Având în vedere noua legislație privind achiziţiile publice, ca document de politică

internă, sistemul propriu de control intern trebuie să acopere toate fazele procesului de

achiziții publice de la pregătirea achiziției până la executarea contractului, iar cerințele
efective trebuie diferențiate în funcţie de complexitatea contractului de achiziție publică care
urmează a fi atribuit.

De asemenea. având în vedere standardele de control intern pentru gestionarea efectiva a
procesului de achiziții publice controlul intern va trebui să includă cel puțin următoarele faze:

pregătirea achizițiilor. redactarea documentației de atribuire. desfăş procedurii de
atribuire. implementarea contractului.

Sistemul de control intern trebuie să includă următoarele principii:
- Separarea atribuţiilor, cel puțin între funcţiile operaționale și funcțiile financiare/ de plata,
persoanelor responsabile cu achizițiile publice şi compartimentele tehnice şi economice,
cerinţe de separare a atribuțiilor care depind de alocarea cu personal. respectiv de resursele
profesionale proprii.
-„Principiul celor 4 ochi" care implica împărțirea clara a sarcinilorîn doi paşi:
inițierea şi pe de altă parte verificarea, efectuate de persoane diferite.

pe de o parte

5. Excepţii
Prin excepție de la art. 12 alin. (1) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publica/acord-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. în cazul în care comuna va
implementa în cursul anului 2022, proiecte finanţate din fonduri nerambursabile si/sau
proiecte de cercetare dezvoltare va elabora distinct: pentru fiecare proiect în parte un program
al achizițiilor publice aferent proiectuluj/fespectiv, cu respectarea procedurilor de elaborare
cuprinse în legislația achiziţiilor publict,
procedurilor operaţionale interne.
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Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice precumşi ale art. 1 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/ acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. cu referire la exceptările de la

legislația achiziţiilor publice a achizițiilor de produse, servicii si/ sau lucrări care nu se supun
regulilor legale. se va proceda la achiziția de produse, servicii şi/sau lucrări exceptate, pe baza

propriilor proceduri operaționale interne de atribuire cu respectarea principiilor care stau la

baza atribuirii contractelor de achiziție publica respectiv nediscriminarea. tratamentul egal,

recunoaşterea reciproca, transparenta. proporționalitatea. sumarea ră punderii.
Orasul Vascau va derula toate procedurile de achiziție numai prin sistemul electronical

achiziţiilor publice SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza numai în

condițiile legii şi numai pentru situațiile expres reglementate prin lege. Prin excepție de la

regula online, procedurile de achiziție realizate pe baza procedurilor interne proprii. se vor
realiza în sistem offline.

6. Prevederi finale şi tranzitorii
Orasul Vascau prin biroul specializat în domeniul achizițiilor. va tine evidenta achizițiilor
directe de produse. servi lucrări. precum şi a tuturor achiziţiilor de produse, servicii şi
lucrări. ca parte a Strategiei anuale de achiziţii publice.

ÎNTOCMIT.

SERVICIUL BUGET-I -CONTABILITATE
ŞEF SERVICIU

Ec. Roman Daliaria,
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HOTĂRÂREA nr. 79
din 15 iulie 2022

Privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al U.A.T oraş Vașcău , pe anul
2022, cu suma de 97 mii lei

Având în vedere :

- Referatul de aprobare a primarului oraşului Vaşcău înregistrat la nr. 4723/06.07.2022

din care reiese necesitatea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli a UAToraș Vașcău .pe

anul 2022,cu sumade 97 mii lei.
- Proiectul de hotări e nr. 74/4789/08.07.2022 inițiat de Primarul oraşului Vașcău :

- Raportul de specialitate nr. 4753/07.07.2022 întocmit de doamna Roman Daliana având

funcția de şefserviciu în cadrul Serviciului Buget contabilitate „taxe şi impozite locale din cadrul

l .T oraş Vaşcău:
- Raportul de avizare a Comisiei pentru activități economico-financiare , administrarea

domeniului public şi privat al oraşului , juridică şi disciplină , protecţia mediului şi turism din

cadrul Consiliului Local înregistrat la nr. 41 din 15.07.2022 prin care se avizează favorabil

proiectul de hotărâre:

„Prevederile Hotărârii Consiliului Local al oraşului Vaşcău nr. 16 din 10 februarie 2022

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuilei al UAT oraș Vaşcău „pe anul 2022.

În conformitate cu prevederile art.4 , art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 317/2021- Legea

bugetului de stat pe anul 2022, art. 20.alin.(1) art. 49 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind

finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

Luândîn considerare dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la

elaborarea actelor normative „republicată „cu modificările și completările ulterioare :

În temeiul art.129 . alin.(2 ),lit. a alin.( 4) lit.a „alin. (7).lit. a. art. 139. alin. (3), lit. a „art.

196alin. (1). li. a” şi art. 197. alin.( 1) și alin. (4) din O.U.G. nr. 572019 privind Codul

administrativ. cu modificările şi completările ulterio:

Consiliul Local al oraşului Vașcău. cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al UA.T oraş Vaşcău .pe
anul 2022. cu suma de 97 mii lei . conform anexei care face parte integrantă din prezenta

hotărâre



Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotăi se încredinţează Primarului oraşului
Vașcău şi Serviciului Buget -Contabilitate din cadrul UAT oraş Vaşcău

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor
- Primarului oraşului Vașcău
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor
- Serviciului buget — contabilitate.taxe şi impozite locale
- Ladosar

PREȘEDINTE DEF $
Popa Marius Gheorg|h

NTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
U.A.T ORAŞ VAȘCĂU

Pop Rodica

ROCI DURI OBLIGATORII UI TERIOARI ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL RE TOTI OT SOSI

Semnatura

Operatiuni efectuate

rocedura
l

Adoptarea hotarari facut cu majoritate O simpla O absoluta O calificata” 15/07/2022
|Comunicarea catre primar 20/07/2022
Comunicarea catre prefectul judetului 20/07/20;
Aducerea la cunostnt:: publica”

20/07/2022
Comunicarea. numai in cazul celei cu caracter marvidual Îl[lotararea devine obligatorie sau produce efecte juridice”). dupacaz 20/07/2022
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI VAȘCĂU
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cod poştal 415800
CUI 4969090

Tel./Tax 0259336157, e-mail
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Anexă la H.C.L. nr. 79/15.07.2022

rimaria_vascaudiyahoo.com
ascau.ro

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T oraş Vașcău pe anul 2022 , cu sumade 97 mii lei

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr.317/2021 privind Legea bugetului
de stat pe anul 2022 şi prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale. cu modificările şi completările ulterioare ;

În vederea achitării sumelor necesare cheltuielilor de proiectare privind lucrările de
Investiții pentru obiectivul .. Lucrări de 1 generare şi extindere a infrastructurii de apă şi apă uzată
oraș Vaşcău.. „lucrările suplimentare pentru obiectivul ,, Drum din beton Câmpeneasa „,, serviciile
de consultanță privind derularea procedurilor de lucru aferente achiziției de lucrări pentru
obiectivul .. Lucrări de regenerare și extindere a infrastructurii de apă și apă uzată oraş Vaşcău _.

se alocă suma de 97 mii lei , din excedentul la data de 31 -12.2021 pentru secţiunea de dezvoltare
Suma de 97 mii lei va fi repartizată, pe capitole și articole „astfel :

- cap. 74.02 protecția mediului -art. 71.01.30 — Alte active financiare  — 75 mii lei
- cap. 84.02 -Drumuri — 71.03 Reparații capitale —22 mii lei

Ținând seama de cele prezentate mai sus. se impune adoptarea hotărâri privind
rectilicarea bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T oraş Vaşcău pe anul 2022, cu suma

de 97 mii lei „conform anexei prezente.

ÎNTOCMIT, _

Şef Serviciu
NEc. Roman Dăliană

CONTRASEMNEAZĂ
: (PECRETAR GENERAL

U.A.T ORAȘ VAȘCĂU
Pop_Rodica

PREŞEDINTE DE ŞI DINȚĂ
Popa Marius Gheorghe|


