JUDETUL BIHOR
ORASUL V ASCAU
PRIMAR

RAPORTUL PRIMARULUI
privind starea economica, sociala ~i de mediu a ora~ului Va~cau
Doamnelor ~i domnilor consilieri, in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3), lit. ,,a"
din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, primarul prezinta
consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala ~i de
mediu a unitatii administrativ-teritoriale.
Activitatea primarului s-a des:f'~urat in serviciul colectivitatii locale, in acord cu interesele
generale ale ora~ului Va~cau, pe baza atributiilor prevazute in lege, respectand principiul
transparentei decizionale.
Activitatea Primariei a fost orientata, in special, inspre indeplinirea obiectivelor stabilite
de administratia publica locala a ora~ului nostru, aplicarea Hotararilor Consiliului local,
respectarea obligatiilor ~i atributiilor stabilite de lege ~i de alte acte normative.
Gospodarirea eficienta a ora~ului, a bugetului local ~i, nu in ultimul rand, bunastarea
cetatenilor ora~ului Va~cau, au fost obiectivele principale in anul 2017.
S-au urmarit:

- atragerea a cat mai multi investitori pentru dezvoltarea unei economii sanatoase;
- intretinerea ~i modemizarea continua a domeniului public, intretinerea, repararea
strazilor, in limita bugetului local;
- asigurarea transparentei in ceea ce prive~te cheltuirea banilor publici ~i a actiunilor
intreprinse de administratia publica au fost cu scopul de a dezvolta componenta culturala a vietii
cetatenilor din ora~ul V a~cau;
- asigurarea unui climat modem ~i sanatos in ~coli (asigurarea dotarilor necesare
des:f'~urarii procesului de invatamant, reparatii, modemizari, ajutor financiar, ~i nu numai, in
actiunile initiate de elevi, etc).

DATE GENERALE PRIVIND STAREA ECONOMICA. SI SOCIALA. A ORASULUI

Ora~ul Va~cau este a~ezat in partea de sud-est a judetului Bihor, pe DN 76, pe cursul
superior al raului Cri~ul Negru, fiind limitat de Muntii Bihorului la rasarit ~i Muntii Codru Moma spre apus, ora~ul Va~cau ~i localitatile din jurul sau formeaza una dintre cele mai pitore~ti
zone ale judetului, fiind in acela~i timp parte componenta a ,,Tarii Beiu~ului".
Re~edinta de judet Bihor - Oradea se gase~te la o distanta de 90 km pe DN 76.
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A~ezat in culoarul Depresiunii Beiu~ului, la nivelul ca.ruia se realizeaza intrepatrunderea
dintre Muntii Apuseni ~i Campia de Vest, Va~caul este pozitionat la intersectia paralelei de 46°
28' latitudine N cu meridianul de 22° 28' longitudine E.
Localitatea este limitata in Est de satele Varzarii de Jos ~i Varzarii de Sus, in Sud de satele
Carpinet ~i Izbuc, la Vest se invecineaza cu satele Cimp ~i Cole~ti, in Nord cu satul ~u~tiu
(localitate componenta a comunei Lunca), iar in imediata vecinatatea se gasesc alte doua ora~e ale
judetului: ora~ul Nucet- in Est, iar la 7 kilometri spre Nord, se afla ora~ul ~tei.
Va~caul, luat impreuna cu satele componente, prezinta urmatoarele limite: Nord - satul
~u~tiu, Nord-Est - satul Sirbe~ti (comuna Lunca), satul Cimpani (comuna Cimpani), Sud - satele
Leheceni, Carpinet, Izbuc (comuna Carpinet), Sud-Vest - comunele Dezna ~i Moneasa Gudetul
Arad), Sud-Est - satele Poiana, Sali~te de Va~cau (comuna Cri~tiorul de Jos), Est - Finate
(comuna Cimpani) ~i ora~ul Nucet.
Suprafata totala a teritoriului ora~ului Va~cau impreuna cu localitatile componente este de
66,135 km 2, ceea ce reprezinta 0,88% din teritoriuljudetului Bihor, o populatie de 2.714 persoane,
cu un nr. de 1.087 locuinte.
Cea mai veche mentiune documentara care ne indica o atestare certa a localitatii Va~cau
este cea din Conscrierea poqilor ,,Liber regius", intocmita in anul 1552 de catre Fiscul Regal.
Are in componenta 5 localitati, Varzarii de Jos, Varzarii de Sus, Cimp, Cimp Moti,
Cole~ti.
Denumirile
a~ezarilor/Numarul
Vascau
Varzarii de Jos
Varzarii de Sus
Cimp
Cimp Moti
Colesti

Felul a~ezarii
(Sate/subdiviziuni
administrativ-teritoriale)
Resedinta de oras
Sat
Sat
Sat
Sat
Sat

Numar
locuitori
1.914
251
154
271
72
141

TERITORIUL

Suprafata totala - ha
Suprafata agricola, din care
Arabil
Pasuni
Fanete
Vii si pepiniere viticole
Livezi si pepiniere
Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera
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Total (ha)
6504
4130
946
2187
997
0
0
2151

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Activitatea Compartimentului Impozite ~i Taxe Locale se concretizeaza in principal in
organizarea ~i asigurarea actiunii de stabilire, constatare, urmarire ~i incasare a impozitelor ~i
taxelor locale datorate de catre persoanele fizice ~i juridice precum ~i alte venituri ale bugetului
local, inclusiv a dobanzilor de intarziere, executarea creantelor bugetare.
Situatia realizarii acestor obiective se concretizeaza prin urmatoarele atributii:
• Preia declaratii fiscale pentru stabilirea impozitului pe cladiri, teren, mijloacele de
transport in cazul contribuabililor persoane fizice ~i juridice, a declaratiei fiscale pentru stabilirea
taxei pentru servicii de reclama ~i publicitate, declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru
afisaj in scop de reclama ~i publicitate;
• Intocme~te borderourile de debite ~i scaderi pentru toate impozitele ~i taxele datorate de
contribuabilii persoane fizice ~i juridice;
• Urmare~te intocmirea ~i depunerea, in termenele cerute de lege, a declaratiilor de
impunere de catre contribuabilii persoane fizice ~i juridice;
• Gestioneaza toate documentele referitoare la impunerea fiecarui contribuabil;
• Tine evidenta tuturor persoanelor fizice ~i juridice supuse impozitelor ~i taxelor locale,
pe fiecare categorie de impozit in parte;
• Asigura aplicarea unitara a legislatiei cu privire la impozitele ~i taxele locale; pune in
executare toate impozitele ~i taxele ce fac venit la bugetul local prin emiterea ~i inaintarea
borderourilor de debite, asigurand totodata inmanarea in~tiinta,rilor de plata catre contribuabili;
• Urmare~te, dupa fiecare termen de plata, debitorii persoane fizice ~i juridice, care
inregistreaza restante la plata impozitelor ~i taxelor locale ~i incepe procedura de recuperare a
creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale;
• Analizeaza, verifica ~i prezinta conducerii institutiei dcisarele privind solicitari de scutiri
impozite ~i taxe acordate veteranilor de razboi, deportatilor ~i persoanelor cu handicap grav sau
accentuat ~i de persoanele incadrate in gradul I de invaliditate;
• Acorda bonificatii pentru plata cu anticipatie a impozitelor locale;
• Emite certificate fiscale ~i adeverinte cu valori impozabile persoanelor fizice ~i juridice;
• Descarca extrasele de cont pentru sumele achitate prin Trezorerie;
• Aplica ~i incaseaza amenzi pentru nedeclarare la termen;
• Efectueaza incasari in numerar de la contribuabili reprezentand impozite ~i taxe locale,
prin emiterea de chitante din care un exemplar il inmaneaza contribuabilului, iar eel de-al doilea
il pastreaza ~i il indosariaza la sfar~itul zilei de lucru;

• Emit zilnic, la sfar~itul zilei de lucru borderourile de inacasari pe tipuri de impozite;
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• Intocme~te zilnic jurnalul de casa cu pnv1re la incasarile zilnice ~i depun sumele
incasate la Trezoreria Beiu~;
• Efectueaza plati reprezentand restituiri de sume;
• Asigura pastrarea confidentialitatii informatiilor pe care le detin;
ASISTENTA. SOCIAL.A. ~I AUTORITATE TUTELARA.

S-au realizat pe anul 2017:

- Anchete sociale din care:
• pentru ajutor social cf. Legii 416/2001 - 62
• pentru burse ~colare - 32
• pentru politie ~i judecatorie - 4
• pentru alocatii complementare ~i monoparentare - 40
• pentru protectia copilului - 13
• pentru handicap - 25
• pentru diverse alte solicitari: - 1
S-au intocmit in anul 2017

• Dosare pentru ajutor social: - 24
• Dosare alocatii complementare: - 18
• Dosare alocatii de sustinere pentru familia monoparentala: - 11
• Dosare angajare asistenti personali: - 21
• Dosar ajutor de deces: - 2
• Dispozitii ajutor social (acordare, modificare nr. membri, cuantum, suspendare,
incetare, reluare plata ajutor social, ajutor incalzire ): - 24
• Dispozitii alocatii de sustinere (acordare, modificare nr. membri
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suspendare, incetare, reluare plata): - 31
• Dispozitii ajutoare de urgenta, de inmormantare: - 0
• Contracte de munca asistenti personali ai persoanelor cu hadicap grav: - 21
Alte activitati cu caracter periodic:
• intocmire, verificare fi~e de calcul ajutor social (lunar)
• Pontaj asistenti personali (lunar)
• intocmire state plata ajutor social (lunar)
Rapoarte ~i sinteze intocmite ~i transmise periodic:
• Raport statistic Legea 416/2001 (lunar)
• Situatie Legea 416/2001 lemne, carbuni, combustibili petrolieri (sezon iama)
• Situatie Legea 416/2001 pentru Casa de Asigurari de Sanatate -lunar
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cuantum,

• Situatia copiilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate pentru D.G.A.S.P.C
ORADEA (trimestrial)
• Raport statistic persoane cu handicap (lunar)

STARE CIVILA
ACTE CA.SA.TORIE- 8 CASATORII
ACTE DECES - 34 DECESE
RECTIFICA.RI- 1 RECTIFICA.RI
ACTE TRANSCRIERI - 4 ACTE TRANSCRISE
MENTIUNI OPERATE - 202
CERTIFICATE DE NASTERE ELIBERATE- 12 CERTIFICATE
CERTIFICATE DE CA.SA.TORIE ELIBERATE - 14 CERTIFICATE
CERTIFICATE DE DECES ELIBERATE- 61 CERTIFICATE
DOSARE ALOCATIE DE STAT- 8 DOSARE
INDEMNIZATII MAME- 8 DOSARE
STIMULENT (mame care au optat pentru munca - 6 ore munca) - 6 DOSARE
DISPOZIITII INTOCMITE - DISPOZITII
CERTIFICATE DE STARE CIVILA RETRASE- 5 BUCATI
DIVORTURI- 11

INREGISTAREA ACTELOR DE INTRARE ~I IE~IRE DIN PRIM.ARIE
ADMINISTRATIA PUBLIC.A LOCAL.A
In anul 2017, Consiliul Local a fost convocat in 12 ~edinte ordinare ~i 1 extraordinara
de consiliu. In cadrul acestor 1;ledinte au fost adoptate un numar de 130 hotarari cu caracter
normativ 1;li individual.
Cu titlu informativ Consiliul Local al ora1;lului Va1;lcau a adoptat hotarari in urmatoarele
domenii de activitate, cum ar fi: aprobarea unor documentatii tehnico-economice; hotarari
privind rectificarea bugetului local de venituri 1;li cheltuieli; stabilirea impozitelor 1;li taxelor
locale, etc.
Toate aceste 1;ledinte au fost publice.
Tot in aceasta perioada au fost emise de catre Primarul ora1;lului Va1;lcau un numar de 210

dispozitii vizand constituirea unor comisii de lucru, incadrarea, suspendarea, incetarea
raporturilor de serviciu, convocarea Consiliului Local, instituirea tutelei 1;li curatelei, acordarea de
indemnizatii de sustinere, etc.

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE CU PRIVIRE LA
INVESTITIILE SI REALIZARILE ORA~ULUI VA~CAU IN 2017
Strategia locala de dezvoltare a ora1;lului Va1;lciiu pentru perioada 2014-2020, a avut in
vedere o serie de linii strategice vizand infrastructura locala, solutionarea problematicilor cu
caracter social, educational, cultural, de sanatate, turism, etc., urmarindu-se o mai buna
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valorificare a resurselor locale, revigorarea traditiilor, dezvoltarea turismului, crearea/reabilitarea
infrastructurii ~i punerea in valoare a pozitionarii geografice, in deplin respect fat{t de mediul
inconjurator.
Investitiile majore ale ora~ului Va~cau, in anul 2017 au urmat celor din 2016 ~i anii
anteriori in sensul ca s-a dorit ~i continuat investiite in infrastructura de alimentare cu apa ~i de
canalizare ~i epurare a apelor uzate. S-a finalizat proiectul pentru infiintarea unui Centru
National de lnformare ~i Promovare Turistica.
In concluzie s-a urmarit:
- continuarea investitiilor in infrastructura de apa/apa uzata
- dezvoltarea turismului local
- dezvoltarea infrastructurii drumurilor comunale
- reabilitarea ~i modemizarea cladirilor importate pentru viata social-culturala
URBANISM

In 2017 au fost eliberate un numar de 17 certificate de urbanism. S-au eliberat un
numar de 6 autorizatii de construire.
PROTECTIA MEDIULUI

Activitatile s-au derulat pe fondul respectarii angajamentelor ~i alinierii la politicile de
mediu ale Uniunii Europene.
In anul 2017, aceste activitati au constat in:
1. Preluarea ~i solutionarea, in termenul legal, a sesizarilor pe linie de mediu primite de la
cetateni;
2. Urmarirea ~i asigurarea indeplinirii de catre utilizatorii din ora~ul Va~cau a Planului
Judetean de gestionare a de~eurilor.
3. Preluarea ~i solutionarea, in termenul legal, a sesizarilor pe linie de mediu primite de la
cetateni;
4. Urmarirea ~i asigurarea indeplinirii de catre utilizatorii din ora~ul Va~cau a Planului
judetean de gestionare a de~eurilor prin:
- propunerea introducerii obligativitatii colectarii de~eurilor
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predarii acestora catre

operatorul de salubritate autorizat,
- propunerea instituirii unei taxe de salubrizare pentru utilizatorii care nu au incheiat
contracte individuale cu operatorul de salubritate,
- propunerea instituirii unei taxe de salubrizare reduse pentru utilizatorii care asigura
colectarea selectiva a de~eurilor municipale,
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- informarea locuitorilor ora~ului Va~cau cu privire la modul de gestionare a de~eurilor,
- verificarea respectarii de catre operatorii de salubritate a prevederilor din contractele
incheiate de catre autoritatea locala cu ace~tia,
- somarea agentilor economici care nu au contractat activitatea de colectare a de~eurilor
sa incheie contracte cu operatorul de salubritate;
5. Preluarea de la S.C. Solceta S.A. ~tei ~i distribuirea catre populatie a europubelelor;
6. Identificarea ~i lichidarea depozitarilor ilegale de de~euri;
7. Coordonarea unor actiuni de salubrizare a cursurilor de apa;
8. Corespondenta cu autoritatile specializate in domeniu (Agentia pentru Protectia
Mediului Bihor, Garda de Mediu, Directia Apelor Cri~uri);
- transmiterea diferitelor raportari, situatii, informatii solicitate de catre aceste institutii,
- respectarea dispozitiilor primite de la aceste institutii;
9. Participarea, impreuna cu organele de politie, la depistarea persoartelor care nu
respecta legislatia de mediu;
10. Participarea, impreuna cu membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta la
lichidarea arderilor necontrolate de vegetatie;
11. Participarea, alaturi de angajatii S.C. Bene Intematioal SRL Oradea, la actiunea de
colectare a de~eurilor de echipamente electronice ~i electrocasnice de la populatie (Reciclare
D.E.E.E.).
in concluzie,
Apreciem ca starea economica, sociala ~i de mediu a ora~ului Va~cau, inregistreaza un
trend ascendent, pozitiv, in ceea ce prive~te depa~irea problemelor majore cu care se confrunta
ora~ul, administratia publica locala avand experienta ~i resursele necesare pentru atingerea
obiectivelor pe care ~i le propune.
in ceea ce ma prive~te imi exprim totala disponibilitate pentru a sustine ~i contribui la
dezvoltarea economica, sociala ~i de mediu a ora~ului Va~cau.
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