CONSILIUL
CONSILIU JUDEEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁ
ÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTARÂREA NR._37
din 28 februarie 2013
privind aprobarea Regulamentului de Organizare
i Funcionare al Consiliului Judeean Bihor

Având în vedere Expunerea de motive nr. 2329 din 26.02.2013 a Preedintelui Consiliului
Judeean Bihor, Raportul de specialitate nr. 2330 din 26.02.2013 al Direciei Generale Administraie
Public Local – Compartimentul Relaii cu Consilieri precum i Raportul de avizare nr. 2544 din
28.02.2013 al Comisiei juridic, dezvoltare regional i cooperare transfrontalier, Raportul de avizare
nr.2543 din 28.02.2013 al Comisiei pentru protecie social, protecia copilului, sntate i familie,
Raportul de avizare nr.2542 din 28.02.2013 al Comisiei pentru cultur, culte, învmânt, tineret i sport,
Raportul de avizare nr.2525 din 28.02.2013 al Comisiei de organizare i dezvoltare urbanistic,
realizarea lucrrilor publice, conservarea monumentelor istorice i de arhitectur, Raportul de avizare
nr.2521 din 28.02.2013 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finane i
administrarea domeniului public i privat al judeului i Raportul de avizare nr.2508 din 28.02.2013 al
Comisiei pentru protecia mediului, turism i agricultur;
inând cont de prevederile Legii administraiei publice locale nr. 215/ 2001, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, Legii nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali cu modificrile
i completrile ulterioare, Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funciilor i demnitilor
publice, pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinarea, organizarea i
funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, precum i pentru modificarea i completarea altor acte
normative i ale Legii nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei în exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu
modificrile i completrile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c), art. 97 alin. (1) i art.115 alin.(1) lit.c) din Legea
administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
CONSILIUL JUDEEAN BIHOR
HOTRTE: ( 26 ”pentru”,7 ”împotriv”)

Art.1. Se aprob Regulamentul de Organizare i Funcionare al Consiliului Judeean Bihor
conform Anexei care face parte integrant din prezenta hotrâre.
Art.2. Cu data prezentei se abrog orice alte dispoziii contrare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotrâri se încredineaz Preedintele Consiliului
Judeean Bihor prin Direcia General Administraie Public Local.
Art.4. Prezenta hotrâre se comunic :
- Instituiei Prefectului – Judeul Bihor;
- Preedintelui Consiliului Judeean Bihor;
- Direciei Generale Administraie Public Local;
- Compartimentului Relaii cu Consilierii.

P R E  E D I N T E,
Cornel Popa

4 ex.

Contrasemneaz:
SECRETAR AL JUDEULUI,
Carmen Soltnel

R O M Â N IA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL JUDETEAN BIHOR
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Anexa la Hotrârea CJB nr. 37 din 28 februarie2013
VIZAT:
PREEDINTE,
Cornel Popa
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de organizare i func ionare a Consiliul Judeean Bihor

CAPITOLUL I
Dispozi ii generale
Art. 1. Consiliul Judeean Bihor este autoritatea administraiei publice locale, constituit la nivel judeean
pentru coordonarea activitii consiliilor locale comunale, oreneti i municipale, în vederea realizrii
serviciilor publice de interes judeean.
Art. 2. (1) Consiliul Judeean Bihor se organizeaz i funcioneaz pe baza principiilor descentralizrii,
autonomiei locale, deconcentrrii serviciilor publice, eligibilitii autoritilor administraiei publice
locale, legalitii i al consultrii cetenilor în soluionarea problemelor locale de interes deosebit.
(2) Raporturile dintre Consiliul Judeean Bihor i consiliile locale comunale, oreneti i municipale
se bazeaz pe principiile autonomiei, legalitii, responsabilitii, cooperrii i solidaritii în rezolvarea
problemelor întregului jude.
Art. 3. Competenele i atribuiile consiliului judeean se stabilesc numai prin lege, sunt depline i
exclusive, cu excepia cazurilor prevzute de lege i se exercit în întregul teritoriu al Judeului Bihor.
Art. 4. (1) Consiliul Judeean Bihor este compus din consilieri judeeni, alei prin vot universal, egal,
direct, secret i liber exprimat de cetenii cu drept de vot din Judeul Bihor, în condiiile stabilite de
Legea pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, având un numr de 34 consilieri alei,
pentru un mandat de 4 ani, începând cu data constituirii i pân la data declarrii ca legal constituit a
consiliului nou-ales.
(2) Consiliul Judeean Bihor ales în conformitate cu prevederile legii se completeaz cu preedintele
Consiliului Judeean Bihor, care are drept de vot i conduce edinele acestuia.

CAPITOLUL II
Constituirea consiliului jude ean
Art. 5. (1) Potrivit legii, în termen de 3 zile de la data depunerii jurmântului de ctre preedintele
consiliului judeean, va avea loc edina de constituire a consiliului judeean.
(2) Convocarea consilierilor judeeni declarai alei, pentru edina de constituire, se face de ctre
preedintele consiliului judeean, prin dispoziie, iar prezena consilierilor alei este obligatorie. La
edina de constituire poate participa prefectul sau reprezentantul acestuia.
(3) edina este legal constituit dac particip cel puin dou treimi din numrul consilierilor
judeeni alei. În cazul în care nu se poate asigura aceast majoritate, edina se va organiza în aceleai
condiii peste dou zile, la convocarea preedintelui consiliului judeean. Dac nici la a doua convocare
reuniunea nu este legal constituit, se va proceda la o nou convocare de ctre preedintele consiliului
judeean peste alte dou zile, în aceleai condiii.
(4) În situaia în care nici la a treia convocare nu se prezint cel puin dou treimi din numrul
consilierilor alei, preedintele consiliului judeean va dispune verificarea motivelor care au determinat
neprezentarea la edin a consilierilor abseni. Dac absenele nu au la baz motive temeinice

determinate de o boal care a necesitat spitalizare sau imobilizare la pat, de deplasarea în strintate în
interes de serviciu, de evenimente de for major cum ar fi inundaii sau alte catastrofe care au împiedicat
deplasarea ori deces în familie sau alte situaii speciale, precum i înlocuirea în ultimul moment a
consilierului declarat ales care renun la mandat, preedintele consiliului judeean va emite o dispoziie
prin care va declara vacante locurile consilierilor alei care au lipsit nemotivat de la cele trei convocri
anterioare. Dispoziia preedintelui consiliului judeean prin care se declar vacante locurile consilierilor
care au lipsit nemotivat, poate fi atacat de cei în cauz la instana de contencios administrativ –
Tribunalul Bihor, în termen de cinci zile de la comunicare. Hotrârea instanei este definitiv i
irevocabil.
(5) Locurile devenite vacante se vor completa, conform prevederilor legale, cu supleani, dup care
vor fi reluate procedurile prevzute la alin. (3) i (4).
(6) Dac locurile vacante nu pot fi completate cu supleanii înscrii în listele de candidai, respective,
se va proceda la organizarea alegerilor pariale, conform prevederilor din Legea pentru alegerea
autoritilor administraiei publice locale.
(7) Lucrrile edinei de constituire vor fi conduse de preedintele consiliului judeean.
Art. 6. (1) Pentru validarea mandatelor, consilierii judeeni alei vor alege prin vot deschis, exprimat prin
ridicare de mâini, o comisie de validare din rândul celor prezeni, alctuit din 3-5 consilieri judeeni.
Acest numr se stabilete prin vot deschis, la propunerea preedintelui consiliului judeean. Comisia este
aleas pe întreaga durat a mandatului.
(2) Desemnarea candidailor pentru comisia de validare se face la propunerea grupurilor de
consilierilor judeeni.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majoritii
consilierilor prezeni la edina de constituire, iar rezultatul va fi constatat prin hotrâre.
Art. 7. Comisia de validare a mandatelor se retrage i alege din rândul membrilor si, individual, un
preedinte i un secretar, prin votul deschis al majoritii consilierilor ce o compun, ocazie cu care se va
încheia un proces-verbal.
Art. 8. (1) Dup alegerea comisiei de validare, preedintele consiliului judeean dispune o pauz, în timpul
creia va fi examinat de ctre comisie, legalitatea alegerii fiecrui consilier, pe baza dosarelor preluate de
la Biroul Electoral Judeean i prezentate de secretarul judeului, fiind elaborate totodat i propunerile
de validare, de invalidare dac este cazul, sau renunare la mandatul de consilier. În acest scop se prezint
un raport.
(2) Dac consilierii alei care dein funcii incompatibile opteaz în scris pentru renunarea la
funcia de consilier judeean, va fi examinat, în vederea validrii, cu respectarea prevederilor legale,
dosarul supleantului, respectiv supleanilor de pe aceeai list, în ordinea în care cei în cauz au fost
înscrii pe lista de candidai.
(3) În cazul în care consilierul judeean declarat ales renun la mandat înainte de validare sau
refuz s depun jurmântul, se supune validrii primul supleant înscris pe lista partidului ori alianei
electorale, dac pân la validarea mandatului, partidele confirm, în scris, apartenena la partid. În cazul în
care locurile rmase vacante nu pot fi completate cu supleani, iar numrul consilierilor se reduce sub
dou treimi, se vor organiza alegeri, anticipate, pariale.
(4) Invalidarea alegerii unui consilier se poate face la propunerea comisiei de validare numai dac
aceasta a constatat c au fost înclcate condiiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dac alegerea
s-a fcut prin fraud electoral constatat de ctre biroul electoral judeean, potrivit prevederilor Legii
pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.
(5) În cazul în care prin hotrâre judectoreasc definitiv, unul sau mai muli candidai alei au fost
condamnai pentru o infraciune în legtur cu finanarea partidului politic ori, dup caz, a campaniei
electorale, acetia devin incompatibili cu statutul de ales local, urmând ca prin hotrâre s se constatate
starea de incompatibilitate, iar locurile de consilieri declarate vacante vor fi ocupate, în condiiile legii, de
supleanii de pe lista partidului politic respectiv ori alianei politice respective.
(6) Consilierii care lipsesc motivat de la edina de constituire pot fi validai sau invalidai, dup
caz, în lips.
(7) În cazul în care un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a crui list a fost
ales, la cererea scris a partidului respectiv ori alianei politice respective mandatul acestuia nu va fi

validat, urmând a fi validat, în condiiile legii, primul supleant de pe list.
Art. 9. (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetic, prin votul deschis al
majoritii consilierilor judeeni prezeni la edin. Persoana al crei mandat este supus validrii sau
invalidrii nu particip la vot.
(2) Rezultatul validrii mandatelor se constat prin hotrâre i se comunic de îndat consilierilor
care au absentat.
Art. 10. (1) Consilierul al crui mandat a fost validat i se afl în situaiile prevzute de art. 88, Titlul IV
din Legea nr. 161/2003, este obligat s renune la funcia care atrage starea de incompatibilitate în cel mult
15 zile de la data validrii mandatului.
(2) Consilierul judeean care se afl în stare de incompatibilitate, în situaiile prevzute de art.
89 i art. 91, Titlul IV, din legea nr. 161/2003, în termen de 15 zile de la data la care devine acionar
semnificativ el, soia sau ruda de gradul I al acestuia, trebuie s renune la funcia care atrage starea de
incompatibilitate.
Art. 11. (1) Consilierii judeeni ale cror mandate au fost validate, depun în faa consiliului judeean
urmtorul jurmânt, în limba român: "Jur s respect Constituia i legile rii i s fac cu bun-credin
tot ceea ce st în puterile i priceperea mea pentru binele locuitorilor judeului Bihor. Aa s-mi ajute
Dumnezeu!"
(2) Jurmântul se depune dup urmtoarea procedur: secretarul judeului va da citire jurmântului,
dup care consilierii validai se vor prezenta, în ordine alfabetic, în faa unei mese special amenajate, pe
care se afl un exemplar din Constituie i Biblia. Consilierul va pune mâna stâng atât pe Constituie cât
i, dac este cazul, pe Biblie, va pronuna cuvântul "jur", dup care va semna jurmântul de credin,
imprimat pe un formular special.
(3) Jurmântul se semneaz în dou exemplare. Un exemplar se pstreaz la dosarul edinei, iar al
doilea se înmâneaz consilierului judeean.
(4) Consilierii pot depune jurmântul fr formula religioas. În acest caz jurmântul va fi imprimat
pe formular fr aceast formul.
(5) Consilierii care refuz s depun jurmântul sunt considerai demisionai de drept, refuzul
consemnându - se în procesul-verbal al edinei. În acest caz se va supune validrii, în condiiile legii,
mandatul primului supleant de pe lista partidului politic respectiv ori alianei politice respective, dac
pân la validarea mandatului partidele politice confirm în scris apartenena la partid a consilierului în
cauz.
(6) Dup depunerea jurmântului de ctre majoritatea consilierilor judeeni validai, preedintele
consiliului judeean declar, consiliul judeean, ca legal constituit. Declararea, consiliului judeean, ca
legal constituit, se constat prin hotrâre adoptat cu votul majoritii consilierilor validai.
CAPITOLUL III
Grupurile de consilieri
Art. 12. (1) Consilierii judeeni se pot constitui în grupuri, în funcie de partidele sau alianele electorale,
pe ale cror liste au fost alei, dac sunt în numr de cel puin 3.
(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiiile prevzute la alin. (1), pot constitui un grup prin asociere.
(3) Consilierii unui partid nu pot constitui decât un singur grup de consilieri, iar cei care au candidat pe
listele unei aliane electorale, se pot constitui în grupuri de consilieri ale partidelor din care fac parte.
(4) In edina de constituire a consiliului judeean se formeaz grupurile de consilieri care îi desemneaz
prin votul deschis al majoritii membrilor grupului un lider, al crui nume va fi adus la cunotina
consilierilor judeeni.
Art. 13. Prevederile alin. (1) ale art. 12 se aplic i consilierilor independeni.
Art. 14. (1) Consilierii judeeni nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la
alegeri sau care nu au întrunit numrul de voturi necesar pentru a intra în consiliul judeean cu cel puin un
consilier.

(2) În cazul fuzionrii a dou sau mai multe partide reprezentate în consiliul judeean, sau care
au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

CAPITOLUL IV
Organizarea consiliului jude ean
A. Alegerea pre edintelui
Art. 15. (1) Preedintele Consiliul Judeean Bihor este ales prin vot universal, egal, direct, secret i liber
exprimat de ctre cetenii cu drept de vot din judeul Bihor, potrivit Legii pentru alegerea autoritilor
administraiei publice locale.
(2) Mandatul preedintelui este de 4 ani i se exercit pân la depunerea jurmântului de ctre
preedintele nou-ales. Mandatul preedintelui poate fi prelungit, prin lege organic, în caz de rzboi,
calamitate natural, dezastru sau sinistru deosebit de grav.
(3) Preedintele consiliului judeean, ales în urma vacantrii postului de preedinte, îi exercit
mandatul numai pân la organizarea urmtoarelor alegeri locale generale.
Art. 16. (1) Validarea alegerii preedintelui consiliului judeean se face în termen de 20 de zile de la data
desfurrii alegerilor, de ctre preedintele Tribunalului Bihor.
(2)
În
termen
de
3
zile de la rmânerea definitiv i irevocabil a hotrârii de validare, preedintele consiliului judeean care
a fost validat depune în faa preedintelui Tribunalului Bihor i a prefectului judeului Bihor, în edin
public, jurmântul prezentat la art. 11, din prezentul regulament.
(3) Preedintele consiliului judeean care refuz s depun jurmântul este considerat demisionat de
drept.

B. Alegerea vicepre edin ilor
Art. 17. (1) Consiliul judeean alege din rândul membrilor si doi vicepreedini. Alegerea se face prin vot
secret, pe baz de buletine de vot.
(2) Propunerea de candidai pentru alegerea vicepreedinilor se face de ctre grupurile de consilieri sau
de ctre consilierii judeeni prezeni la edin. Dac cei propui accept, se înregistreaz candidaturile în
ordinea în care au fost fcute propunerile.
(3) Dup înregistrarea candidaturilor se ia o pauz în timpul creia se completeaz buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face într-o cabin special amenajat astfel c fiecare consilier primete un
singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidailor. Exprimarea votului se face prin
încercuirea numrului curent aferent numelui celor 2 candidai pe care doresc s-i aleag.
Pe buletin vor rmâne neîncercuite numerele curente aferente numelor consilierilor pe care nu
doresc s îi aleag votanii.
(5) Sunt declarai alei vicepreedini ai consiliului judeean candidaii care au obinut votul majoritii
membrilor în funcie.
(6) În situaia în care doar unul din consilieri a întrunit majoritatea prevzut la alin. (5) se organizeaz
un al doilea tur de scrutin, în aceeai edin, la care vor participa urmtori candidaii situai pe primele
dou locuri.
(7) Dac nu s-a întrunit votul majoritii consilierilor în funcie, se organizeaz alte tururi de scrutin, în
aceeai edin, la care particip câte doi consilieri, în ordinea descresctoare a voturilor obinute în
primul tur de scrutin, pân la ocuparea celor dou funcii de vicepreedinte.
(8) În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaii care se
afl în aceast situaie. Va fi declarat ales candidatul care a obinut votul majoritii membrilor în funcie.
Art. 18. (1) Dup alegerea vicepreedinilor consiliului judeean, acetia vor depune jurmântul prevzut
la alin. (1) al art. 11, din prezentul regulament.
(2) Vicepreedinii îi pstreaz calitatea de consilieri judeeni.
(3) Alegerea vicepreedinilor consiliului judeean se constat prin hotrâre.

C. Stabilirea i organizarea comisiilor de specialitate
Art. 19. (1) În edina de constituire, consiliul judeean stabilete i organizeaz comisii de specialitate pe
principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora i numrul
de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de ctre consiliul judeean, în funcie de specificul
activitii, iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt cele
enumerate în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii judeeni.
Art. 20. (1) Organizarea, funcionarea i atribuiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin
Regulamentul de Organizare i Funcionare a Consiliului Judeean, respectându- se configuraia politic
rezultat în urma alegerilor locale.
(2) Nominalizarea membrilor fiecrei comisii se face de ctre fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor
independeni, de ctre consiliul judeean, avându-se în vedere, de regul, opiunea acestora, pregtirea lor
profesional i domeniul în care îi desfoar activitatea.
(3) Un consilier judeean poate face parte din 1-3 comisii de specialitate, din care una este comisia de
baz, iar cealelalte comisii secundare.
Art. 21. Operaiunile desfurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numrul i
denumirea acestora, numrul membrilor fiecrei comisii i modul de stabilire a locurilor care revin
fiecrui grup de consilieri sau consilieri independeni, precum i componena nominal a acestora se
stabilesc prin hotrâre a consiliului judeean.
Art. 22. (1) Consiliul Judeean poate hotrî organizarea unor comisii speciale de analiz i verificare la
propunerea consilierilor judeeni sau a preedintelui.
(2) Componena nominal a comisiilor prevzute la alin. (1), obiectivele i tematica activitii acestora,
perioada în care vor lucra i mandatul lor se stabilesc prin hotrârea Consiliului Judeean.
(3) Comisia de analiz i verificare va prezenta Consiliului Judeean, la termenul stabilit de acesta,
raportul întocmit în urma analizelor i verificrilor efectuate. Raportul va cuprinde, dac este cazul,
propuneri concrete de îmbuntire a activitii în domeniul supus analizei sau verificrii.
Art. 23. Fiecare comisie de specialitate îi alege, prin votul deschis al majoritii consilierilor ce o
compun, câte un preedinte i câte un secretar.
Art. 24. Comisiile de specialitate sunt obligate s prezinte consiliului judeean un raport anual de
activitate care va fi fcut public prin grija secretarului judeului.
D. Secretarul jude ului
Art. 25. Secretarul judeului este funcionar public de conducere i îndeplinete în mod corespunztor
atribuiile prevzute de lege sau însrcinri date de consiliul judeean sau de preedintele consiliului
judeean.
CAPITOLUL V
Func ionarea Consiliului Jude ean
A. Desf urarea edin elor
Art. 26. (1) Consiliul judeean se întrunete în edin ordinar în fiecare lun, la convocarea preedintelui
consiliului judeean.
(2) Consiliul judeean se poate întruni i în edine extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea
preedintelui sau a cel puin o treime din numrul consilierilor judeeni, ori la solicitarea prefectului
adresat preedintelui consiliului judeean, în cazuri excepionale, care necesit adoptarea de msuri
imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlturarea urmrilor calamitilor, catastrofelor, incendiilor,
epidemiilor sau epizootiilor, precum i pentru aprarea ordinii i linitii publice.
(3) Consiliul judeean se poate întruni de îndat, în caz de for major i de maxim urgen pentru

rezolvarea intereselor locuitorilor judeului Bihor i la solicitarea prefectului adresat preedintelui
consiliului judeean.
(4) În judeele în care cetenii aparinând unei minoriti naionale au o pondere de peste 20% din
numrul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunotin public i în limba matern a cetenilor
aparinând minoritii respective.
Art. 27. (1) Convocarea consiliului judeean se face prin dispoziia scris a preedintelui, cu cel puin 5
zile lucrtoare înaintea edinelor ordinare sau cel puin cu 3 zile înaintea celor extraordinare, precum i
de îndat, pentru cazuri de for major i maxim urgen.
(2) Preedintele convoac edinele extraordinare ori de câte ori este necesar, la solicitarea celor
stabilii în alin. (2) al art. 26, din prezentul regulament, în termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea
solicitrii.
(3) În situaia în care preedintele Consiliului judeean se afl în imposibilitatea de a convoca consiliul
judeean în edin ordinar sau extraordinar, aceasta se va face de ctre vicepreedintele desemnat
conform prevederilor legale.
(4) Convocarea consilierilor judeeni la edin se face electronic, în scris i telefonic de ctre secretarul
judeului prin intermediul Compartimentului Relaii cu consilierii.
(5) Convocarea invitailor la edin se face telefonic de ctre persoanele nominalizate în alin. (4).
Art. 28. (1) Proiectul ordinii de zi a edinelor consiliului judeean poate cuprinde proiecte de hotrâri,
rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informri din partea agenilor economici, instituiilor i
serviciilor publice aflate sub autoritatea consiliului judeean, ale consilierilor judeeni, cu privire la
problemele ridicate la întâlnirile cu cetenii, timpul acordat declaraiilor politice, întrebrilor,
interpelrilor, petiiilor i altor probleme care se supun dezbaterii consiliului.
(2) Proiectul ordinii de zi înscris în cuprinsul invitaiei la edin se transmite consilierilor judeeni i se
aduce la cunotina locuitorilor din jude prin: afiare la sediul consiliului judeean, postarea pe site-ul
propriu, comunicare celor care au prezentat sugestii i propuneri în scris i se aduce la cunotina
locuitorilor judeului Bihor prin orice mijloc de publicitate.
(3) O dat cu invitaia la edin se transmit fiecrui consilier judeean, prin e-mail, documentele care
urmeaz a fi dezbtute în edina Consiliului Judeean.
(4) Proiectul ordinii de zi se întocmete la propunerea preedintelui, vicepreedinilor, consilierilor,
secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetenilor, cu drept de vot din raza judeului
Bihor.
(5) Proiectul ordinii de zi se supune aprobrii consiliului judeean. În cazul nedesfurrii edinei, urmare
a neaprobrii ordinii de zi, nu se acord indemnizaia cuvenit consilierilor judeeni, pentru edina
respectiv.
(6) Proiectele de hotrâri asupra crora urmeaz s se delibereze se înscriu pe ordinea de zi i pot fi
dezbtute, numai dac sunt însoite de raportul comisiilor de specialitate crora le-au fost transmise în
acest scop i de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
judeean, excepie fcându-se în cazul edinelor extraordinare sau de îndat. Raportul compartimentului
de resort se întocmete i se depune la secretarul judeului înainte de întocmirea avizului de ctre comisiile
de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de acestea.
Art. 29. (1) Consilierii judeeni sunt obligai s fie prezeni la edinele consiliului judeean i s îi
înregistreze prezena în evidena inut de secretar.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la edin este obligat s aduc la cunotin aceast situaie
preedintelui consiliului judeean sau secretarului. Acest lucru poate fi fcut i de liderul de grup.
Art. 30. (1) Dezbaterea problemelor se face, de regul, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea
de zi aprobat i începe prin punerea în discuie a materialelor de ctre preedintele consiliului judeean i
prin prezentarea punctelor de vedere exprimate de comisiile de specialitate.
(2) Dup îndeplinirea procedurilor prevzute la alin. (1) se trece la dezbateri.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preedintele are dreptul s limiteze
durata lurilor de cuvânt, în funcie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune spre aprobare,
acordarea cuvântului consilierilor, timpul ce va fi afectat fiecrui vorbitor, precum i timpul total de
dezbatere al proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul su s se refere numai la problema care

formeaz obiectul dezbaterii i s respecte timpul alocat. Preedintele va urmri, dac este cazul, ca
prezena la dezbateri s se fac din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme
deosebite se va aloca un anumit timp fiecrui grup de consilieri, în funcie de mrimea acestuia.
(4) Lucrrile edinelor se desfoar în limba român. În consiliile judeene în care consilierii judeeni
aparinând unei minoriti naionale reprezent cel puin o cincime din numrul total, la edinele de
consiliu se poate folosi i limba matern. În aceste cazuri se va asigura prin grija preedintelui traducerea
în limba român. În toate cazurile documentele edinelor de consiliu se întocmesc în limba român.
Art. 31. (1) Preedintele va permite oricând unui consilier s rspund într-o problem de ordin personal
sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la proceduri.
Art. 32. Preedintele Consiliului Judeean sau reprezentantul oricrui grup de consilieri poate propune
încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuia consiliului judeean. Propunerea de încheiere a
dezbaterii se supune votului. Discuiile vor fi sistate dac propunerea a fost acceptat de majoritatea
consilierilor judeeni prezeni.
Art. 33. (1) Este interzis proferarea de insulte sau calomnii de ctre consilierii prezeni la edin, precum
i dialogul dintre vorbitori i persoanele aflate în sal.
(2) În cazul în care desfurarea lucrrilor este perturbat, preedintele poate întrerupe dezbaterile.
Preedintele poate aplica sanciunile stabilite de prezentul Regulament, în competena sa. Atât
preedintele cât i orice consilier judeean poate propune plenului consiliului judeean aplicarea de
sanciuni corespunztoare.
Art. 34. Asupra proiectelor de hotrâri au loc, de regul, dezbateri generale i pe articole, comisiile de
specialitate i consilierii judeeni putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele
formulate se supun votului Consiliului Judeean, în ordinea formulrii lor.

B. Atribu iile pre edintelui privind desf urarea edin ei consiliului
Art. 35. (1) edinele consiliului judeean sunt conduse de preedinte, care va proceda dup cum urmeaz:
a) Asigur intonarea Imnului României;
b) Deschide lucrrile edinei, dup ce a primit situaia prezenei;
c) Comunic asistenei prezena consilierilor i a invitaiilor precizând dac edina este legal constituit;
d) Face precizarea cu privire la caracterul edinei – ordinar, extraordinar, de îndat;
e) Prezint spre aprobare proiectul ordinii de zi. Proiectul ordinii de zi poate fi completat, modificat i
suplimentat, la propunerea consilierilor judeeni, la începutul fiecrei edine;
f) Dup eventuale obiecii sau modificri/completri supune la vot proiectul ordinii de zi;
g) Supune la vot procesul-verbal al edinei(lor) anterioare a(ale) consiliului judeean;
h) Consilierii au dreptul s conteste coninutul procesului-verbal i s cear menionarea exact a
opiniilor exprimate la edina respectiv;
i) Pune în discuie materialele înscrise pe ordinea de zi aprobat;
j) Întocmete lista consilierilor, a invitailor i a persoanelor care participa din proprie iniiativ la edin,
înscrii pentru dezbateri i ofer posibilitatea acestora de a se exprima cu privire la problemele aflate pe
ordinea de zi i care are legtur cu ordinea de zi aprobat;
k) Supune votului consilierilor orice problem ce intr în competena de soluionare a consiliului judeean
i are legtur cu ordinea de zi, anun rezultatul votrii cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra
i a abinerilor;
l) Semneaz hotrârile adoptate (chiar dac a votat împotriva acestora) i procesul verbal;
m) Asigur meninerea ordinii i respectarea regulamentului cu privire la desfurarea edinelor;
n) Poate propune sistarea dezbaterilor în cazul în care acestea se prelungesc în mod nejustificat i fr
eficien;
(2) În lipsa preedintelui, edinele sunt conduse de unul dintre vicepreedini, desemnai prin
dispoziie de acesta.

(3) In cazul în care din motive întemeiate, lipsesc i vicepreedinii, edina va fi condus de un consilier
judeean ales cu votul majoritii consilierilor prezeni.
C. Atribu iile secretarului în legtur cu edin a de consiliu
Art. 36. (1) Secretarul judeului particip în mod obligatoriu la edinele consiliului judeean i îi revin
urmtoarele atribuii principale privitoare la edinele consiliului judeean:
a. Asigur îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului judeean la cererea preedintelui sau a cel
puin a unei treimi din numrul consilierilor judeeni ori la solicitarea prefectului adresat preedintelui
consiliului judeean în cazuri excepionale;
b. Asigur efectuarea lucrrilor de secretariat;
c. În ziua i la ora stabilit prin convocare, secretarul i funcionarul public care are asemenea atribuii
vor fi prezeni în sala de edin, vor face prezena consilierilor i invitailor. Luarea în eviden ca prezent
va asigura acordarea drepturilor legale cuvenite consilierilor. Consilierul care nu poate lua parte la
edinele consiliului judeean din motive independente de voina sa ori temeinic justificate va comunica în
scris ori prin alte mijloace aceast situaie – preedintelui consiliului judeean care este îndreptit s
aprobe solicitarea respectiv;
d. ine evidena participrii la edine a consilierilor;
e. Asigur i consemneaz rezultatul votrii;
f. Informeaz preedintele cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecrei hotrâri a consiliului
judeean;
g. Asigur înregistrarea desfurrii edinei pe casete audio, care se vor pstra timp de un an, precum i
întocmirea stenogramei i apoi a procesului-verbal. În termen de 3 zile de la terminarea edinei, procesulverbal va fi pus la dispoziia consilierilor pentru consultare fiind în acelai timp afiat la sediul consiliului
judeean i publicat pe site-ul propriu;
h. Asigur constituirea dosarelor speciale de edin, legarea, numerotarea paginilor, semnarea i sigilarea
acestora;
i. Urmrete ca, la deliberarea i adoptarea hotrârilor consiliului judeean, s nu ia parte consilierii
judeeni care fie personal, fie prin so, soie, afin sau rude pân la gradul al IV-lea inclusiv are interes
patrimonial în problema supus dezbaterii i îl informeaz pe preedintele cu privire la asemenea situaii;
j. Prezint în faa consiliului judeean punctul su de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de
hotrâri sau a altor msuri supuse deliberrii consiliului; dac este cazul, refuz s contrasemneze
hotrârile pe care le consider ilegale. Refuzul trebuie s fie motivat;
k. Contrasemneaz, în condiiile legii i ale prezentului regulament, hotrârile consiliului judeean pe care
le consider legale;
l. Poate propune preedintelui înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a edinelor ordinare ale
consiliului judeean;
m. Acord consilierilor judeeni i cetenilor asisten i sprijin de specialitate în desfurarea activitii,
inclusiv la redactarea proiectelor de hotrâri sau la definitivarea celor discutate i aprobate de consiliu.
Asemenea obligaii revin i aparatului de specialitate al consiliului judeean;
(2) Secretarul judeului are dreptul s-i formuleze opinia motivat în legtur cu legalitatea proiectelor
de hotrâri propuse, s le avizeze sau nu aa cum cere legea.
(3) Secretarul judeului îndeplinete i alte atribuii stabilite de lege, de regulamentul de organizare i
funcionare al consiliului judeean sau însrcinri date de consiliul judeean sau de preedintele acestuia cu
privire la edinele consiliului judeean.

CAPITOLUL VI
Ini ierea, elaborarea, redactarea, structura i con inutul proiectelor de hotrâre ce urmeaz a fi
adoptate, respectiv modificarea, completarea, revocarea, abrogarea, publicarea i republicarea
hotrârilor
A. Ini ierea, elaborarea, redactarea, structura i con inutul proiectelor de hotrâre ce urmeaz a fi
adoptate
Art. 37. (1) Potrivit Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i

completrile ulterioare, în exercitarea atribuiilor ce-i revin, consiliul judeean adopt hotrâri. Pân la
adoptarea lor ele sunt considerate proiecte.
(2) La elaborarea proiectelor de hotrâri iniiatorii vor avea în vedere caracterul de subordonare fa de
toate actele normative de nivel superior, limita competenei materiale instituit, precum i respectarea
principiilor i dispoziiilor din actul normativ care îi confer acest drept.
(3) Reglementrile cuprinse în hotrâri nu pot contraveni unor prevederi din actele normative de nivel
superior i reprezint o modalitate juridic de organizare a executrii i de executare a legii.
(4) Hotrârile consiliului judeean sunt acte administrative adoptate, în limitele competenelor legale, prin
care se creeaz, se modific sau se sting raporturi de drept administrativ.
(5) Ele constituie o manifestare de voin unilateral, având caracter obligatoriu i executoriu atât fa de
persoanele fizice i juridice crora li se adreseaz, cât i fa de emitent.
Art. 38. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, definesc prile constitutive ale actului normativ,
structura, forma i modul de sistematizare a coninutului acestuia, procedeele tehnice privind modificarea,
completarea, abrogarea, publicarea i republicarea actelor normative, fiind obligatorii i la elaborarea i
adoptarea proiectelor de hotrâri.
Art. 39. (1) Potrivit prevederilor Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, proiectele de hotrâri pot fi propuse de consilierii judeeni, de
preedintele i vicepreedinii consiliului judeean sau de ceteni, în condiiile i dup procedura stabilit
în lege.
(2) Unele proiecte de hotrâri pot fi sugerate celor cu drept de iniiativ de ctre compartimentele de
specialitate ale consiliului judeean, de regiile autonome, societile comerciale, instituiile i serviciile
publice aflate sub autoritatea consiliului judeean sau de alte persoane.
Art. 40. (1) Redactarea proiectelor de hotrâre se face de ctre cei care le propun cu sprijinul secretarului
judeului care va desemna, în funcie de domeniul reglementrii, compartimentul de resort din aparatul de
specialitate care are asemenea atribuii, pentru a se asigura sprijin în redactarea i dactilografierea
acestora.
(2) Sub acest aspect aparatul de specialitate al consiliului judeean se subordoneaz secretarului judeului.
(3) Aceast prim redactare va putea fi îmbuntit, în urma examinrii proiectului de hotrâre, de ctre:
a. cei interesai care au transmis în scris propuneri, sugestii sau opinii;
b. participanii la dezbaterea public a proiectului de hotrâre care au fcut propuneri, sugestii sau opinii;
c. agenii economici, instituiile i serviciile publice interesate crora li s-a transmis proiectul;
d. comisiile de specialitate ale consiliului judeean;
e. consilierii judeeni ca urmare a dezbaterii acestora în edina consiliul judeean.
Art. 41. Proiectele de hotrâri trebuie s instituie i s asigure reguli necesare, suficiente i posibile, care
s cuprind soluii temeinic fundamentate în vederea îmbuntirii activitii în domeniul pentru care se
iniiaz acestea.
Art. 42. (1) În elaborarea proiectelor de hotrâre, care nu vor contraveni legii, nici prin coninut i nici
prin redactare, se vor parcurge urmtoarele etape, i anume:
a. stabilirea obiectului i scopului reglementrii;
b. stabilirea actelor normative care reglementeaz problematica respectiv i abilitarea consiliului
judeean s stabileasc msuri pentru aplicarea lor;
c. culegerea i selectarea informaiilor;
d. prelucrarea i analizarea informaiilor;
e. elaborarea variantelor de soluie, delimitarea celor optime ca scop i posibilitate de înfptuire.
(2) Dup clarificarea cerinelor de legalitate, necesitate i oportunitate, se întocmete proiectul propriu zis
de ctre cei care îl propun i au dreptul la iniiativ.
Art. 43. (1) Compartimentele de specialitate, agenii economici, instituiile i serviciile publice aflate sub
autoritatea consiliului judeean vor pune la dispoziia iniiatorului toate informaiile i datele solicitate.
(2) În etapa de analiz i documentare, iniiatorul poate apela i la sprijinul comisiilor de specialitate ale
consiliul judeean.

Art. 44. Coninutul proiectului de hotrâre se structureaz astfel:
a. Antet: „România, Judeul Bihor, Consiliul Judeean”;
b. Titlu: cuprinde denumirea generic a actului i obiectul reglementrii, exprimat sintetic („hotrâre nr.
____ din ____ privind ____”);
c. Formula introductiv: cuprinde denumirea autoritii deliberative (Consiliul Judeean Bihor);
d. Preambul: enun, în sintez, scopul i motivele ce reclam adoptarea proiectului de hotrâre, numele i
prenumele iniiatorului acestuia, temeiul juridic ce confer competena de a hotrî în aceast materie
(Legea special – dac este cazul – i prevederile din art. 91, respectiv art. 115 lit. c din Legea
administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare).
Dac se invoc ordine, instruciuni, circulare ori alte acte normative emise de autoritile administraiei
publice centrale i care nu sunt publicate în Monitorul Oficial, acestea se vor depune în copie conform cu
originalul, odat cu proiectul de hotrâre.
e. Partea dispozitiv: reprezint coninutul propriu zis al reglementrii.
Articolele cuprind msurile propuse, responsabilitile i termenele privind ducerea la îndeplinire a
acestora.
Articolele vor fi redactate în form prescriptiv, într-un stil clar, concis, sobru i precis care s exclud
orice echivoc cu respectarea regulilor gramaticale i de ortografie a limbii române.
Folosirea neologismelor este permis numai dac nu exist un sinonim de larg rspândire în limba
român.
Termenii de specialitate vor fi întrebuinai numai dac sunt consacrai i stpânii de ctre cei crora li se
adreseaz.
Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în sensul lor curent în limba român modern,
evitându-se regionalismele.
Exprimarea prin abreviere a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicitare în text la
prima folosire.
Articolele se exprim în textul hotrârii prin abrevierea “Art.”. Ele se numeroteaz în continuare, în
ordinea din text, de la începutul pân la sfâritul hotrârii, cu cifre arabe.
Articolele trebuie s aib caracter dispozitiv, s prezinte norma instituit fr explicaii i justificri.
Pentru accentuarea caracterului imperativ al dispoziiei, la redactare, verbele vor fi utilizate la timpul
prezent, forma afirmativ.
În cazul în care din dispoziia normativ primar a unui articol decurg, în mod organic, mai multe ipoteze
juridice, acestea vor fi prezentate în alineate distincte.
Alineatul se evideniaz printr-o uoar retragere de la alinierea textului pe vertical.
În proiectele de hotrâre cu o anumit întindere, dac un articol are dou sau mai multe alineate, acestea
se numeroteaz la începutul fiecruia cu cifre arabe cuprinse în parantez.
În textul articolului se va meniona i numrul anexei, dac este cazul.
Ultimele articole ale proiectului de hotrâre vor cuprinde în mod obligatoriu:
denumirea autoritilor, instituiilor i persoanelor interesate de coninutul hotrârii, pentru a se asigura
comunicarea lor.
denumirea celor stabilii s asigure ducerea la îndeplinire a prevederilor înscrise în hotrâre i s
informeze periodic conducerea consiliului judeean cu rezultatele obinute în urma aplicrii ei.
f. Atestarea autenticitii actului normative:
- Funcia, numele i prenumele persoanei autorizate s semneze hotrârea (preedintele consiliului
judeean sau, în lipsa acestuia, de vicepreedintele care a condus edina).
- Funcia, numele i prenumele persoanei care contrasemneaz pentru legalitate hotrârea (secretarul
judeului).
Art. 45. (1) Anexele la proiectele de hotrâre trebuie s aib un temei – cadru în corpul hotrârii purtând
meniunea c “Anexa face parte integrant din prezenta hotrâre”.
(2) Dac sunt mai multe anexe, acestea se numeroteaz cu cifre arabe, cronologic, în ordinea în care au
fost enunate în textul proiectului. Anexele la proiectul de hotrâre vor purta antetul acesteia precum i
meniunea “Anexa nr. ___ la hotrârea nr. ___ din ________”.
(3) Autenticitatea anexelor va fi atestat conform prevederilor înscrise la art. 44 lit. f).
Art. 46. Proiectele de hotrâri, respectiv anexele acestora, se dactilografiaz la un rând i jumtate, într-un

exemplar, de cei stabilii în art. 40 din prezentul regulament.
Art. 47. (1) Proiectele de hotrâre astfel întocmite trebuie s fie însoite de expunere de motive întocmit
i semnat de ctre iniiator, care constituie instrumentul de prezentare i motivare a noilor reglementri
propuse.
Art. 48. (1) Iniiatorul proiectului de hotrâre va solicita compartimentului de resort din aparatul de
specialitate în atribuiile cruia se încadreaz obiectul reglementrii propuse, elaborarea în termen a
raportului de specialitate transmiând acestuia proiectul de hotrâre cât i expunerea de motive.
B. Circuitul i prezentarea proiectelor de hotrâre
Art. 49. (1) Expunerea de motive, proiectele de hotrâre, anexele, dac este cazul, rapoartele
compartimentelor de resort i celelalte materiale, se depun în scris i în original, precum i pe suport
electronic (în ordinea menionat), într-un singur fiier Word, cu caractere Times New Roman, mrimea
12, cu diacritice, fr sublinieri, prescurtri pe:
a. cjbihor.ro/tranzit atunci când ele au fost întocmite de compartimentele de resort din aparatul de
specialitate;
b. pe suport magnetic, în cazul în care au fost sugerate sau întocmite de alte persoane;
c. pota electronica, la adresa consilieri@cjbihor.ro la Direcia de Administraie Public Local, dup
care se aduc la cunotina preedintelui consiliului judeean prin grija secretarului, stabilindu-se totodat
comisia de specialitate creia i se transmite proiectul spre avizare, cât i compartimentul de resort din
aparatul de specialitate care va emite raportul.
(2) Proiectele de hotrâre vor fi fcute publice cu cel puin 10 zile înainte de a fi supuse spre adoptare, cu
excepia celor cu caracter normativ, unde termenul este de cel puin 30 de zile, printr-un anun postat pe
site-ul propriu, afiare la sediu, precum i transmiterea lui tuturor persoanelor care au depus o cerere în
acest scop.
(3) Anunul va cuprinde numele i prenumele iniiatorului, titlul proiectului de hotrâre, locul i
modalitile în care cei interesai pot transmite în scris, în termenul limit stabilit – de cel puin 10 zile,
propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la acesta, având ca anex textul complet al proiectului de
hotrâre i referatului de aprobare.
(4) Daca o asociaie legal constituit sau o alt autoritate public solicit organizarea unei întâlniri în care
s se dezbat public proiectul de hotrâre, preedintele consiliului judeean va dispune organizarea acestei
întâlniri, la care va participa i iniiatorul proiectului de hotrâre.
(5) În situaia în care asupra proiectului de hotrâre s-au formulat în scris, sau rezult în urma dezbaterii
publice, propuneri, sugestii sau opinii, acestea vor fi avizate i dezbtute împreun cu proiectul de
hotrâre depus iniial.
(6) Stabilirea gradului de aplicabilitate în faza de proiect se face, dup caz, de ctre secretarul judeului,
la propunerea iniiatorului.
(7) Proiectele de hotrâre însoite de referatul de aprobare i raportul compartimentului din aparatul de
specialitate se transmit concomitent agenilor economici, instituiilor i serviciilor publice interesate în
aplicarea acestora, în funcie de obiectul reglementrii, cu obligaia acestora de a analiza i comunica
iniiatorului eventualele observaii i propuneri, în termen de 5 zile de la primirea proiectului.
(8) Dup obinerea punctelor de vedere ale celor crora li s-a comunicat proiectul de hotrâre, ale
eventualelor propuneri, sugestii i opinii ale cetenilor, iniiatorul definitiveaz proiectul de hotrâre.
(9) La operaiunea de definitivare particip persoana de conducere a compartimentului de resort din
aparatul de specialitate a consiliului judeean.
(10) Dup definitivare, proiectul de hotrâre se transmite compartimentului de resort, în termen de 3 zile
de la forma final, dac este cazul, pentru reemiterea raportului.
(11) Comisiile de specialitate analizeaz materialele transmise, îi spun prerea prin evidenierea acestora
în procesul-verbal al edinei, iar cele de resort emit avizul de specialitate.
(12) Analiza în comisii i emiterea avizului de specialitate va avea loc înaintea inerii edinei ordinare a
Consiliului Judeean.
(13) Dup examinarea proiectului de hotrâre, comisia de specialitate - de resort a consiliului judeean
formuleaz i transmite în scris un aviz cu privire la adoptarea sau, dup caz, respingerea proiectului de
hotrâre.
(14) Avizul comisiei de specialitate însoete proiectul de hotrâre.

(15) Avizul comisiei este unul de specialitate i are caracter consultativ.
(16) Dac se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
(17) Termenele stabilite pentru circuitul proiectelor de hotrâre ce urmeaz a fi adoptate în edinele
ordinare ale consiliului judeean sunt rezumate în anexa nr. 2 care face parte integrant din prezentul
regulament.
Art. 50. (1) Proiectele de hotrâri redactate în conformitate cu prevederile prezentului regulament vor fi
însoite de expunerea de motive a iniiatorului, constituind instrumentul de prezentare i motivare a noilor
reglementri propuse.
(2) În acest scop, secretarul judeului i personalul din aparatul de specialitate a consiliului judeean vor
acorda sprijin i asisten tehnic de specialitate.
Art. 51. Materialele care nu vor fi prezentate la termenele prescrise, aa cum sunt ele detaliate în anexa nr.
2 a prezentului regulament, nu vor fi înscrise pe ordinea de zi.
Art. 52. (1) Proiectele de hotrâri însoite de expunerea de motive, de avizul comisiei de specialitate i de
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al consiliului judeean se avizeaz, pentru
legalitate, de ctre Serviciul juridic-contencios.
(2) Obinerea avizelor cade în sarcina iniiatorului, respectiv a celui care a sugerat iniierea proiectului de
hotrâre.
Art. 53. (1) Materialele, inclusiv proiectele de hotrâri, care îndeplinesc condiiile stabilite în prezentul
regulament vor fi prezentate prin intermediul secretarului, preedintelui consiliului judeean pentru
întocmirea proiectului ordinii de zi i emiterea dispoziiei de convocare a edinei consiliului judeean.
(2) Dup emiterea dispoziiei de convocare, secretarul judeului va asigura ca, o dat cu efectuarea
convocrii, s se distribuie, electronic, materialele înscrise în proiectul ordinii de zi, prin e-mail, tuturor
consilierilor judeeni, inclusiv preedintelui i vicepreedinilor. De asemenea, acestea se vor posta pe siteul consiliului judeean.
(3) O map cu materialele ce urmeaz a fi dezbtute în edina consiliului judeean va fi depus la
biroul consilierilor judeeni pentru comisiile de specialitate i o alt map va fi depus la biroul de pres,
iar câte un exemplar se va afia la sediul consiliului judeean.
(4) Secretarul judeului, directorii direciilor de specialitate, cei interesai din aparatul de specialitate
al consiliului judeean vor putea lua cunotin de materialele edinei accesând directorul „materiale
pentru edin” de pe cjbihor/tranzit
Art. 54. (1) Proiectele de hotrâri i celelalte materiale se transmit spre dezbatere comisiilor de specialitate
ale consiliului judeean prin depunerea lor la Compartimentul Relaii cu consilierii.
(2) Iniiatorul proiectului de hotrâre sau al altor materiale le poate retrage sau poate renuna, în orice
moment, la susinerea lor.
Art. 55. Proiectele de hotrâri avizate de secretarul judeului i celelalte materiale însoite de expunerea
de motive, de avizul comisiei de specialitate i de raportul compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al consiliului judeean se înscriu pe ordinea de zi i se supun dezbaterii i votului consiliului
judeean în prima edin a acestuia.

C. Procedura de vot i voturile necesare
Art. 56. (1) Votul consilierilor este individual i se exercit ridicarea mâinii. El poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprim public prin ridicarea mâinii.
(3) Consiliul judeean hotrte, la propunerea preedintelui sau a consilierilor judeeni ce modalitate de
vot se va folosi, în afar de cazul în care prin lege sau regulament se stabilete o anumit modalitate.
(4) În cazul votului nesecret, modul în care i-a exercitat votul fiecare consilier se va meniona în
procesul-verbal al edinei i se arhiveaz la dosarul special al edinei.
Art. 57. (1) Votarea prin apel nominal se desfoar în modul urmtor: preedintele explic obiectul
votrii i sensul cuvintelor "pentru", "împotriv" i „abineri”. Secretarul judeului va da citire numelui i

prenumelui fiecrui consilier, în ordine alfabetic. Consilierul nominalizat se ridic i pronun cuvântul
"pentru", "împotriv" sau „abineri” în funcie de opiunea sa i semneaz în caseta destinat opiunii.
(2) Dup epuizarea listei, votul se repet prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul
tur.
Art. 58. (1) Pentru exercitarea votului secret se poate folosi buletine de vot.
(2) Votul secret cu buletine se va folosi în cazul alegerii vicepreedinilor consiliului judeean.
(3) Redactarea buletinelor de vot va fi clar i precis, fr echivoc i fr putin de interpretri diferite.
Exprimarea opiunii se va face prin încercuirea numrului curent aferent numelui celor 2 candidai pe care
doresc s-i aleag.
Pe buletin vor rmâne neîncercuite numerele curente aferente numelor consilierilor pe care nu
doresc s îi aleag votanii.
(4) Buletinele de vot se introduc într-o urn. La numrarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot
pe care nu a fost exprimat opiunea clar a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevzute la
alin. (3).
(5) Rezultatul votului secret sau a procesului-verbal încheiat cu ocazia numrrii voturilor, se constituie în
anex la procesul-verbal i se pstreaz în dosarul edinei.
Art. 59. (1) Hotrârile i alte propuneri se adopt, respectiv aprob, cu votul majoritii consilierilor
prezeni, în afar de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
(2) Numrul voturilor necesare pentru adoptarea hotrârilor consiliului judeean este prevzut în anexa nr.
3 care face parte din prezentul regulament.
(3) Abinerile se contabilizeaz la voturile "contra".
(4) Dac în sala de edine nu este întrunit cvorumul legal, preedintele amân votarea pân la întrunirea
acestuia.
(5) În caz de paritate de voturi, proiectul de hotrâre nu se adopt, reluându-se votarea în edina
urmtoare.
Art. 60. Proiectele de hotrâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia
în cursul aceleiai edine.
Art. 61. Hotrârile nu pot fi abrogate, revocate, modificate sau completate în edina în care au fost
adoptate. Iniierea unei astfel de aciuni se face în conformitate cu prevederile legale.
Art. 62. Proiectele de hotrâre adoptate împreun cu anexele, dac este cazul, se prezint pentru
contrasemnare la secretarul judeului i semnare la preedintele consiliului judeean.
Art. 63. (1) Dup semnarea i aplicarea tampilei cu stem, hotrârea se va prezenta Direciei de
Administraie Public Local – Compartimentul Relaii cu Consilierii pentru a fi înregistrat i a primi un
numr din registrul special de numerotare a hotrârilor. Aceasta se va face concomitent cu introducerea de
ctre iniiator a coninutului hotrârii în calculator.
(2) În acest registru numerotarea hotrârilor se va face cronologic începând cu nr. 1, în fiecare an
calendaristic, iar datarea este cea în care proiectul de hotrâre a fost adoptat.
Art. 64. Originalul hotrârilor, documentaia pe baza crora au fost adoptate, împreun cu celelalte
documente se pstreaz la Direcia de Administraie Public Local – Compartimentul Relaii cu
Consilierii , în dosarul special al edinei, se afieaz pe site-ul consiliului judeean.
Art. 65. (1) În termenul stabilit de Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, prin grija secretarului judeului, un exemplar din hotrâre însoit de
anexe, dac este cazul, se comunic prefectului în vederea exercitrii controlului cu privire la legalitatea
acesteia.
(2) Câte un exemplar se va comunica i celor nominalizai, conform prevederilor art. 44 lit. e, partea
final, a prezentului regulament.
Art. 66. (1) Hotrârile cu caracter normativ devin obligatorii i produc efecte de la data aducerii lor la

cunotin public, iar cele individuale de la data comunicrii dac prin hotrâre nu se prevede o alt dat
ulterioar.
(2) Aducerea la cunotin public a hotrârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data
comunicrii oficiale ctre prefect.
D. Modificarea, completarea, revocarea, abrogarea, publicarea i republicarea hotrârilor
Art. 67. (1) Dup intrarea în vigoare, pe durata existenei unei hotrâri pot surveni unele evenimente,
precum modificarea, completarea, revocarea sau abrogarea.
(2) Evenimentele pot fi dispuse prin hotrâri ulterioare adoptate de consiliul judeean, având ca obiect
exclusiv evenimentul respectiv, dar i prin acte normative care, în principal, reglementeaz o anumit
problematic, iar ca msur conex, dispun asemenea evenimente pentru a asigura corelarea lor.
Art. 68. (1) Modificarea const în schimbarea expres a textului unuia sau mai multor articole ori alineate,
dându-le o nou formulare.
(2) Pentru exprimarea normativ a inteniei de modificare se nominalizeaz expres textul vizat, cu toate
elementele de identificare, utilizându-se sintagma „Se modific i va avea urmtorul cuprins:”, urmat de
redactarea noului text.
(3) Se va evita procedeul utilizat de a se meniona generic, în finalul unei hotrâri, c o alt hotrâre sau
dispoziie conex sau text din aceasta „Se modific în mod corespunztor”.
Art. 69. (1) Completarea unui act normativ const în introducerea unui text nou, cuprinzând soluii i
ipoteze suplimentare, care se adaug elementelor structurate existente prin utilizarea urmtoarei formule
de exprimare: „Dup articolul .../alin. .... se introduce un nou articol/alin., cu urmtorul cuprins:”.
(2) Actul de completare poate s dispun renumerotarea articolelor actului completat i republicarea lui
sau, ca acestea s dobândeasc numrul structurilor corespunztoare din textul vechi, însoite de un indice
cifric pentru difereniere.
Art. 70. Modificarea ori completarea unei hotrâri este admis numai dac nu se afecteaz concepia
general sau caracterul unitar al acestora, ori dac nu privete întreaga sau cea mai mare parte a
reglementrilor. În caz contrar ele se înlocuiesc cu o nou reglementare, urmând s fie în întregime
revocate sau abrogate.
Art. 71. Reglementrile de modificare i completare se încorporeaz în actul de baz de la data intrrii lor
în vigoare, identificându-se cu acesta, iar interveniile ulterioare de modificare sau completare vor fi
raportate tot la actul de baz.
Art. 72. În cazul hotrârilor care au ca obiect modificri sau completri, articolele se numeroteaz cu cifre
romane, pstrându-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate.
Art. 73. Revocarea sau retractarea unei hotrâri intervine atunci când se constat c aceasta nu trebuie s
mai produc efecte juridice datorit ilegalitii sau inoportunitii. Revocarea se poate face din oficiu de
ctre consiliul judeean ori prin recursul graios ce const în sesizarea consiliului judeean de ctre cel care
se consider vtmat de cuprinsul hotrârii, iar efectele produse putând fi atât retroactive, cât i numai
pentru viitor.
Art. 74. (1) Prevederile cuprinse într-o hotrâre contrare unei reglementri de acelai nivel, sau
reglementare de nivel superior, vor fi abrogate.
(2) Abrogarea poate fi total sau parial, expres sau tacit, producând efecte numai pentru viitor.
(3) În cazul abrogrilor pariale, intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi la întregul act normativ,
nu numai la textele rmase în vigoare.
(4) Abrogarea unei hotrâri, parial sau total, are întotdeauna caracter definitiv, nemaiputându-se repune
în vigoare.
(5) Abrogarea poate fi dispus, de regul, printr-o prevedere distinct în finalul unei hotrâri care
reglementeaz o anumit problematic, dac aceasta afecteaz reglementri conexe anterioare.
Art. 75. (1) Unele hotrâri pot avea aplicare limitat în timp, în spaiu sau în ce privete obiectul
reglementrii.

(2) Prin hotrâri ulterioare se poate prelungi, extinde sau restrânge durata de timp, aplicarea în
spaiu sau cu privire la obiectul reglementrii, cu condiia ca acestea s intervin înainte de
expirareatermenului i s indice, când este cazul, noul termen.
Art. 76. (1) Hotrârile modificate i completate în mod substanial se republic în Monitorul Oficial al
judeului, având la baz dispoziia cuprins în actul de modificare, respectiv de completare.
(2) În vederea republicrii se realizeaz integrarea prevederilor modificate sau ale celor completate în
ansamblul reglementrii, actualizându-se i unele denumiri schimbate între timp, dându-se, atunci
când s-a dispus expres, o nou numerotare articolelor i alineatelor.
CAPITOLUL VII
Atribu iile structurilor de decizie i execu ie
A. Pre edintele consiliului jude ean
Art. 77. Preedintele consiliului judeean îndeplinete în principal atribuiile specifice prevzute în Legea
administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum
i alte atribuii prevzute de lege sau însrcinri date de consiliul judeean, respectiv:
a. Asigur punerea în aplicarea i ducerea la îndeplinire a hotrârilor adoptate de consiliul judeean.
b. Colaboreaz cu preedinii comisiilor de specialitate în vederea coordonrii aciunilor acestora cu cele
ale aparatului de specialitate, pentru realizarea atribuiilor consiliului judeean.
c. Stabilete sistemul de relaii cu instituia prefectului i serviciile publice deconcentrate ce funcioneaz
în jude, în vederea realizrii atribuiilor consiliului judeean i exercitrii calitii sale ca reprezentant al
judeului.
d. Reprezint consiliul judeean în Agenia de Dezvoltare Regional Nord-Vest i în Consiliul de
Administraie al Centrului Regional de Formare Continu pentru Administraia Public Local Bihor.
e. Reprezint judeul i Consiliul Judeean Bihor în relaiile cu celelalte autoriti publice, cu persoanele
fizice i juridice române i strine, precum i în justiie.
Art. 78. Preedintele consiliului judeean se bucur pe toat durata mandatului de stabilitate în funcie,
mandatul su neputând s înceteze sau s fie suspendat decât în cazurile i în condiiile prevzute de lege.
B. Vicepre edin ii consiliului jude ean
Art. 79. (1) Vicepreedinii consiliului judeean pot conduce edinele consiliului judeean atunci când
acesta absenteaz i sunt desemnai, prin dispoziie, de preedintele consiliului judeean.
(2) Îndeplinesc atribuiile i coordoneaz compartimentele din aparatul de specialitate delegate prin
dispoziie de ctre preedinte.
(3) În perioada când sunt desemnai, prin dispoziie, s îl înlocuiasc pe preedinte acetia pot emite
dispoziii în numele preedintelui.
(4) În caz de absen, vicepreedinii se suplinesc în mod corespunztor.
C. Comisiile de specialitate
Art. 80. (1) Comisiile de specialitate se întrunesc în edine programate de 1 dat pe lun, iar în edine
extraordinare ori de câte ori este nevoie.
(2) Pentru probleme urgente, preedintele consiliului judeean poate convoca comisiile de specialitate
în edine extraordinare sau de îndat.
Art. 81. (1) Comisiile de specialitate lucreaz valabil în prezena majoritii membrilor i iau hotrâri cu
votul majoritii membrilor în funcie.
(2) Comisia poate invita s participe la edinele sale, specialiti din cadrul aparatului de specialitate
al consiliului judeean sau din afara acestuia, în special de la unitile i instituiile aflate sub autoritatea
consiliului.
(3) Au dreptul s participe la edinele comisiei i consilierii care au fcut propunerile care stau la
baza lucrrilor comisiei.
(4) edinele comisiei de specialitate sunt, de regul, publice.
(5) Comisia poate hotrî ca unele edine sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi s se

desfoare cu uile închise.
Art. 82. (1) Comisiile de specialitate au urmtoarele atribuii principale:
a. analizeaz proiectele de hotrâri iniiate de cei în drept;
b. se pronun asupra altor probleme trimise de conducerea consiliului judeean;
c. întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotrâri pe care le prezint consiliului judeean.
(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuii stabilite prin Regulamentul de organizare
i funcionare al consiliului judeean sau însrcinri date prin hotrâri ale consiliului judeean, dac
acestea au legtur cu activitatea lor.
Art. 83. (1) Preedintele comisiei de specialitate are urmtoarele atribuii principale:
a. reprezint comisia în raporturile acesteia cu consiliul judeean i cu celelalte comisii de specialitate;
b. stabilete data inerii edinei i asigur convocarea membrilor comisiei la edin;
c. conduce edinele comisiei;
d. propune ca la lucrrile comisiei s participe i alte persoane din afara acesteia, dac apreciaz c este
necesar;
e. particip la lucrrile celorlalte comisii care examineaz probleme ce prezint importan pentru
comisia
pe care o conduce;
f. susine în edinele de consiliu avizele formulate de comisie;
g. anun în cadrul comisiei rezultatul votrii, pe baza datelor comunicate de secretar;
h. semneaz avizul dat de comisia de specialitate;
i. s întocmeasc i s depun, în scris, pân la data de 31 ianuarie, a fiecrui an calendaristic, un raport
de activitate al comisiei, acoperind perioada scurs de la data depunerii ultimului raport anual i pân la
încheierea mandatului, care va fi fcut public prin grija secretarului judeului, prin publicarea pe pagina
web a consiliului judeean;
(2) Preedintele comisiei îndeplinete orice alte atribuii referitoare la activitatea comisiei, prevzute
de lege, de regulamentul de organizare i funcionare a consiliului judeean sau stabilite de consiliul
judeean.
Art. 84. (1) Secretarul comisiei îndeplinete urmtoarele atribuii principale:
a. efectueaz apelul nominal i ine evidena participrii la edine a membrilor comisiei;
b. asigur consemnarea lucrrilor edinei într-un proces-verbal;
c. rezolv corespondena adresat comisiei;
d. numr voturile i îl informeaz pe preedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecrei
hotrâri i asupra rezultatului votrii;
e. asigur redactarea rapoartelor, a avizelor etc.
f. preia atribuiile preedintelui,în absena acestuia.
(2) Secretarul comisiei îndeplinete orice alte sarcini prevzute de regulamentul de organizare i
funcionare a consiliului sau însrcinri stabilite de comisie sau de ctre preedintele comisiei de
specialitate.
Art. 85. (1) Convocarea edinelor comisiei se face telefonic de ctre preedintele acesteia, cu cel puin 3
zile înainte, prin intermediul referentului pentru relaia cu consilierii .
(2) Ordinea de zi se aprob de comisie la propunerea preedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate
cere includerea pe ordinea de zi i a altor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la edinele acesteia este obligatorie.
(4) În caz de absen la edina comisiei de baz, consilierului în cauz nu i se acord indemnizaie de
edin. Dac absenele continu, fr a fi motive întemeiate, preedintele comisiei poate aplica
sanciunile prevzute în prezentul regulament, sau poate propune consiliului judeean aplicarea altor
sanciuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.
Art. 86. edinele comisiilor de specialitate se desfoar, de regul, înaintea edinelor consiliului, atât
pentru cunoaterea materialelor cât i atunci când ordinea de zi a edinei acestuia cuprinde proiecte de
hotrâri asupra crora li se solicit avizul.
Art. 87. (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotrâri sau a celorlalte materiale repartizate comisiei,

preedintele acesteia va face în cadrul edinei o scurt prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi,
dac aceasta nu este prezentat de iniiator.
(2) Secretarul comisiei va redacta avizul pe baza amendamentelor i a propunerilor formulate
de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezeni la edina
comisiei.
(3) Avizul întocmit potrivit alin. (2) se prezint secretarului judeului, care se va îngriji de cunoaterea
acestuia de ctre consilierii judeeni.
Art. 88. Dac o comisie de specialitate consider c avizarea unui proiect de hotrâre este de competena
altei comisii va cere secretarului judeului transmiterea proiectului ctre acea comisie.
Art. 89. Votul în comisii este, de regul, deschis. În anumite situaii comisia poate hotrî ca votul s fie
secret, stabilind de la caz la caz i modalitatea de exprimare a acestuia.
Art. 90. (1) Lucrrile edinelor comisiei se consemneaz, prin grija secretarului acesteia, într-un procesverbal în care vor fi trecui nominal consilierii prezeni la edin. Dup încheierea edinei procesulverbal va fi semnat de ctre preedintele i secretarul comisiei.
(2) Lipsa din procesul-verbal a identitii consilierilor judeeni prezeni la edin, precum i
nesemnarea acestuia de ctre preedinte i secretar, atrage drept consecin neacordarea secretarului
comisiei a indemnizaiei pentru acea edin.
(3) Preedintele poate încuviina ca procesele-verbale ale edinelor s fie consultate i de alte
persoane interesate care nu au participat la edin, excepie fcând procesele-verbale întocmite în
edinele ale cror lucrri s-au desfurat cu uile închise.
Art. 91. Dac în urma dezbaterilor din edina consiliului judeean se impun modificri de fond în
coninutul proiectului de hotrâre, preedintele consiliului judeean poate hotrî retrimiterea proiectului
pentru reexaminare de ctre comisia i compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv
raportul.
Art. 92. Preedintele, vicepreedinii consiliului judeean i secretarul judeului au acces liber i nelimitat
la edinele comisiilor de specialitate.
Art. 93. Legtura între comisiile de specialitate – compartimentele de resort din aparatul de specialitate,
conducerea executiv a consiliului judeean i a celor de la societile comerciale, regiile autonome,
instituiile i serviciile publice aflate sub autoritatea consiliului judeean, se asigur de secretarul judeului
prin Compartimentul Relaii cu consilierii.
Art. 94. Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificat printr-o anchet hotrât de consiliul
judeean, la cererea a cel puin dou treimi din numrul consilierilor în funcie.
D. Secretarul jude ului
Art. 95. (1) Secretarul judeului particip de drept la edinele consiliului judeean, fr drept de vot i
îndeplinete, pe lâng atribuiile specifice prevzute în Legea administraiei publice locale i atribuii
prevzute în alte acte normative sau însrcinri date de consiliul judeean sau preedinte, respectiv pe cele
delegate prin dispoziia preedintelui.
(2) Avizeaz pentru legalitate proiectele de hotrâre.
(3) ine, prin Serviciul juridic - contencios, evidena obieciilor fcute de prefect la hotrâri.
(4) În perioada concediului de odihn, sau în cazul absenei pentru o perioad mai mare de doua
zile, secretarul judeului, va fi înlocuit de drept de ctre directorul executiv al Direciei de Administraie
Public Local.
E. Aparatul de specialitate
Art. 96. (1) Pentru aducerea la îndeplinirea efectiv a atribuiilor consiliului judeean ce-i revin în
condiiile legii, precum i pentru soluionarea i gestionarea treburilor publice curente ale judeului,
consiliul judeean are o structur funcional permanent denumit aparat de specialitate care împreun
cu preedintele, vicepreedinii i secretarul judeului constituie executivul consiliului judeean.

(2) Aparatul de specialitate este subordonat preedintelui consiliului judeean.
(3) Organigrama i Statul de funcii al aparatului de specialitate se aprob de consiliul judeean, la
propunerea preedintelui, cu respectarea prevederilor legale i în limita mijloacelor financiare de care se
dispune.
Art. 97. Numirea i eliberarea din funcie a personalului din aparatul de specialitate se face de ctre
preedintele consiliului judeean, în condiiile legii.
Art. 98. Personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeean se bucur de stabilitate în
funcie, în condiiile legii.

CAPITOLUL VIII
Întrebri, interpelri, peti ii, liberul acces la informa iile de interes public, transparen a
decizional,
informarea cet enilor i a consilierilor jude eni
Art. 99. (1) Consilierii pot adresa întrebri preedintelui, vicepreedinilor consiliului judeean,
secretarului judeului, precum i persoanelor de conducere ale compartimentelor din aparatul de
specialitate al consiliului judeean, al agenilor economici, instituiilor i serviciilor publice aflate sub
autoritatea consiliului judeean.
(2) Prin întrebare se solicit informaii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei întrebai vor rspunde, de regul, imediat sau, dac nu este posibil, la urmtoarea edin
a consiliului judeean.
Art. 100. Interpelarea const într-o cerere prin care se solicit explicaii în legtur cu un fapt cunoscut.
Cel interpelat are obligaia de a rspunde în scris, pân la urmtoarea edin a consiliului, sau oral, la
proxima edin, potrivit solicitrii autorului interpelrii.
Art. 101. (1) Consilierii judeeni pot solicita informaiile necesare exercitrii mandatului, iar
compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului judeean, precum i cele ale agenilor
economici, instituiilor i serviciilor publice aflate sub autoritatea consiliului judeean sunt obligate s i le
furnizeze la termenul stabilit.
(2) Informaiile pot fi cerute i comunicate în scris sau oral.
Art. 102. Orice cetean are dreptul s se adreseze cu petiii consiliului judeean. Acestea se înregistreaz
într-un registru special, sunt analizate i soluionate potrivit reglementrilor legale.
Art. 103. Organizarea i funcionarea activitii de relaii publice privind liberul acces la informaiile de
interes public se vor face în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001.
Art. 104. (1) Transparena decizional în cadrul consiliului judeean se desfoar în conformitate cu
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparena decizional în administraia public.
(2) Pentru relaia cu societatea civil, preedintele consiliului judeean numete o persoan responsabil,
care s primeasc propunerile, sugestiile sau opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de
hotrâre.
CAPITOLUL IX
Exercitarea mandatului de ctre ale ii locali
A. Consilierii jude eni
Art. 105. (1) Consilierii judeeni validai intr în drepturile deplinei exercitri a mandatului, de la data
declarrii ca legal constituit a consiliului judeean.
(2) Consilierii validai dup edina de constituire îi exercit mandatul de consilier, dup depunerea
jurmântului.

Art. 106. (1) Dup declararea ca legal constituit a consiliului judeean, consilierilor judeeni în funcie li se
elibereaz o legitimaie care atest calitatea de membru al consiliului judeean, semnat de preedintele
Consiliului judeean.
(2) Consilierii judeeni primesc un semn distinctiv al calitii lor de reprezentani alei în judeul Bihor, pe
care au dreptul s îl poarte pe întreaga durat a mandatului.
(3) Modelul legitimaiei de consilier i cel al semnului distinctiv este stabilit prin Hotrâre de Guvern.
(4) Legitimaia i însemnul se pot pstra de ctre consilierul judeean i dup încetarea mandatului, cu
titlu evocativ.
Art. 107. (1) Calitatea de consilier judeean înceteaz la data declarrii ca legal constituit al noului
consiliu judeean ales.
(2) Calitatea de consilier judeean înceteaz de drept, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului, în urmtoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o alt unitate administrativ-teritorial, inclusiv ca urmare a reorganizrii
acesteia;
d) lipsa nemotivat de la mai mult de 3 edine ordinare consecutive ale consiliului judeean;
e) imposibilitatea exercitrii mandatului pe o perioad mai mare de 6 luni consecutive, cu
excepia cazurilor prevzute de lege;
f) condamnarea, prin hotrâre judectoreasc rmas definitiv, la o pedeaps privativ de libertate;
g) punerea sub interdicie judectoreasc;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) pierderea calitii de membru al partidului politic sau al organizaiei minoritilor naionale pe a crei
list a fost ales;
j) deces.
(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constat de ctre consiliul judeean, prin
hotrâre, la propunerea preedintelui consiliului judeean sau a oricrui consilier.
(4) În cazurile prevzute la alin. (2) lit. c-e hotrârea consiliului poate fi atacat de consilier, la
instana de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instana se va pronuna în
termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabil nu se mai efectueaz, iar hotrârea primei
instane este definitiv si irevocabil.
Art. 108. Consilierii judeeni pot demisiona, anunând în scris preedintele consiliului judeean, care ia act
de aceasta. Preedintele propune consiliului adoptarea unei hotrâri prin care se ia act de demisie si se
declar locul vacant.
Art. 109. (1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbrii domiciliului în alt unitate
administrativ teritorial poate interveni numai dup efectuarea în actul de identitate al celui în cauz, a meniunii
corespunztoare, de ctre organul abilitat potrivit legii.
(2) Prevederile art. 107 alin. (2) lit. e din prezentul regulament nu se aplic în cazul în care
consilierul judeean a fost însrcinat de ctre consiliul judeean, de ctre Guvern sau de ctre Parlament cu
exercitarea unei misiuni în ar sau în strintate. Pe durata exercitrii misiunii încredinate exercitarea
mandatului se suspend.
(3) Prevederile art. 107 alin. (2) f-h din prezentul regulament devin aplicabile numai dup
rmânerea definitiv i irevocabil a hotrârii judectoreti.
Art. 110. (1) În toate situaiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia,
consiliul judeean adopt în prima edin ordinar, la propunerea preedintelui consiliului judeean, o
hotrâre prin care se ia act de situaia aprut i se declar vacant locul consilierului în cauz.
(2) Hotrârea va avea la baz, în toate cazurile, un referat constatator semnat de preedintele
consiliului judeean i de secretarul judeului. Referatul va fi însoit de actele justificative.
B. Pre edintele consiliului jude ean

Art. 111. (1) Mandatul preedintelui consiliului judeean înceteaz de drept, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului, în urmtoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritorial;
d) condamnarea, prin hotrâre judectoreasc rmas definitiv, la o pedeaps privativ de libertate;
e) punerea sub interdicie judectoreasc;
f) pierderea drepturilor electorale;
g) pierderea, prin demisie, a calitii de membru al partidului politic sau al organizaiei minoritii
naionale pe a crei list a fost ales;
h) deces;
i) dac se afla în imposibilitatea exercitrii funciei datorit unei boli grave, certificate, care nu permite
desfurarea activitii în bune condiii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;
j) dac nu îi exercit, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutive.
(2) În toate cazurile de încetare a mandatului, înainte de expirarea duratei normale, prefectul,
emite un ordin de încetare a mandatului, pe baza referatului semnat de secretarul judeului.
(3) Ordinul prefectului poate fi atacat de preedintele consiliului judeean la instana de contencios
administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.
(4) Data organizrii alegerilor pentru funcia de preedinte a consiliului judeean se stabilete
de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizeaz în termen de maximum 90 de zile de la
expirarea termenului prevzut la alin. (3).
Art. 112. Mandatul preedintelui consiliului judeean înceteaz ca urmare a rezultatului unui referendum
local având ca obiect demiterea acestuia, organizat în condiiile legii, conform procedurii prevzute la art.
55, alin. (3)-(7) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. 113. (1) Mandatul preedintelui consiliului judeean se suspend de drept numai în cazul în care
acesta a fost arestat preventiv. Msura arestrii preventive se comunic, de îndat, de ctre instana de
judecat, prefectului care, prin ordin, constat suspendarea mandatului.
(2) Ordinul de suspendare se comunic, de îndat, preedintelui consiliului judeean.
(3) Suspendarea dureaz pân la încetarea situaiei prevzute la alin. (1).
(4) Dac preedintele suspendat din funcie a fost gsit nevinovat, acesta are dreptul, în condiiile
legii, la plata drepturilor salariale corespunztoare perioadei în care a fost suspendat.
Art. 114. (1) În caz de vacan a funciei de preedinte, precum i în caz de suspendare din funcie a
acestuia, atribuiile ce îi sunt conferite vor fi exercitate, de drept, de unul dintre vicepreedini, desemnat
de consiliul judeean cu votul secret al majoritii consilierilor judeeni în funcie.
(2) În situaia prevzut la alin. (1), consiliul judeean poate delega, prin hotrâre, din rândul
membrilor si, un consilier judeean care va îndeplini temporar atribuiile vicepreedintelui.
(3) În situaia în care sunt suspendai din funcie, în acelai timp, atât preedintele cât i un
vicepreedinte, consiliul judeean deleag celuilalt vicepreedinte atât atribuiile preedintelui cât i pe
cele ale vicepreedintelui, pân la încetarea suspendrii.
(4) Dac devin vacante, în acelai timp, atât funcia de preedinte, cât i cea de vicepreedinte,
consiliul judeean alege un nou vicepreedinte, prevederile alin. (1) i (2) aplicându-se pân la alegerea
unui nou preedinte. Data organizrii alegerilor pentru funcia de preedinte se stabilete de Guvern, la
propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz în termen de 90 de zile de la vacantarea funciei de
preedinte.
C. Vicepre edin ii consiliului jude ean
Art. 115. (1) Vicepreedinii consiliului judeean intr în exercitarea mandatului dup declararea lor ca
legal alei, potrivit Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(2) Durata mandatului vicepreedinilor este egal cu acea a mandatului consiliului judeean.
(3) Exercitarea mandatului de ctre persoanele prevzute la alin. (1), înceteaz o dat cu expirarea

mandatului consiliului judeean din care fac parte.
(4) Încetarea mandatului de consilier, în condiiile Legii privind statutul aleilor locali nr.
393/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, are ca efect încetarea de drept, pe aceeai dat i a
mandatului de vicepreedinte al consiliului judeean.
(5) Mandatul de vicepreedinte al consiliului judeean, poate înceta înainte de termen i în urma
eliberrii sau revocrii acestuia din funcie, în condiiile Legii administraiei publice locale nr. 215/2001,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(6) Eliberarea din funcie a vicepreedinilor consiliului judeean se face cu votul secret al
majoritii membrilor în funcie, la cerere, sau la propunerea a cel puin o treime din numrul acestora.
Eliberarea din funcie a vicepreedinilor consiliului judeean nu se poate face în ultimele ase luni ale
mandatului consiliului judeean.

CAPITOLUL X
Protec ia legal a consilierilor jude eni
Art. 116. (1) În exercitarea mandatului, consilierii judeeni sunt în serviciul colectivitii, fiind ocrotii de
lege.
(2) Libertatea de opinie i de aciune în exercitarea mandatului consilierului judeean este garantat.
Art. 117. Consilierii judeeni nu pot fi trai la rspundere juridic pentru opiniile politice exprimate în
exercitarea mandatului.
Art. 118. (1) Pe întreaga durat a mandatului, consilierii judeeni se consider în exerciiul autoritii
publice i se bucur de protecia prevzut de legea penal.
(2) De aceeai protecie juridic beneficiaz i membrii familiei - so, soie i copii - în cazul în care
agresiunea împotriva acestora urmrete nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului judeean în
legtur cu exercitarea mandatului su.

CAPITOLUL XI
Drepturile consilierilor jude eni
Art. 119. (1) Consilierii judeeni au dreptul:
a. s participe la edinele consiliului judeean i ale comisiilor de specialitate;
b. s aleag, s fie ales, vicepreedinte al consiliului judeean sau membru în comisia de validare ori în
comisii de specialitate;
c. s iniieze, s propun i s redacteze proiecte de hotrâri, cu respectarea prevederilor legale i ale
prezentului regulament;
d. s-i exprime neîngrdit opinia în legtur cu oricare dintre problemele aduse spre soluionare
consiliului judeean sau comisiei de specialitate din care face parte;
e. s-i exprime neîngrdit votul în legtur cu proiectele de hotrâre supuse dezbaterii comisiei de
specialitate sau consiliului judeean;
f. s adreseze, în condiiile prezentului regulament, întrebri i interpelri.
(2) Consilierii i executivul consiliului judeean, pe durata mandatului, vor beneficia de mijloace de
transport persoane din parcul auto propriu, în scopul realizrii sarcinilor de serviciu.
Art. 120. (1) Pentru participarea la edinele consiliului judeean i ale comisiilor de specialitate,
consilierii judeeni, cu excepia vicepreedinilor, au dreptul la o indemnizaie de edin.
(2) Indemnizaia pentru consilierii judeeni care particip la edinele consiliului judeean i ale
comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizaia preedintelui Consiliului judeean.
(3) Numrul de edine pentru care se poate acorda indemnizaia prevzut în alin. (2) este de o
edin a consiliului judeean i 1-2 edine ale comisiilor de specialitate organizate lunar, potrivit legii.
(4) In cazul comisiilor de specialitate, indemnizaia de edin se va acorda consilierului
judeean numai pentru activitatea desfurat în comisia de baz.
(5) Plata indemnizaiei stabilite se efectueaz din veniturile proprii ale bugetului judeean.

(6) Consilierii judeeni au, de asemenea, dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le fac în
exercitarea mandatului, în condiiile legii, pe baza documentelor justificative, întocmite conform
prevederilor legale, care se vor depune de ctre cel în cauza, la Direcia Economic.
Art. 121. Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean au dreptul la o indemnizaie lunar, stabilit
potrivit legii. De asemenea ei au dreptul la decontarea, în condiiile legii, a cheltuielilor legate de
exercitarea
mandatului.
Art. 122. (1) Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean beneficiaz de concedii de odihn,
concedii medicale, concedii fr plat precum i de concedii pltite în cazul unor evenimente familiale
deosebite, potrivit legii.
(2) Pentru a beneficia de concediu fr plat sau de concedii pltite în cazul unor evenimente
familiale deosebite, preedintele consiliului judeean are obligaia de a informa, în prealabil, consiliul
judeean, indicând durata acestora i perioada în care vor avea loc. În cazuri de urgen, informarea se va
face în prima edin de consiliu, organizat dup terminarea concediului.
(3) Concediile fr plat sau pentru evenimente familiale deosebite, precum i durata acestora,
în cazul vicepreedinilor consiliilor judeene, se aprob de ctre preedinte.
Art. 123. Consilierii judeeni care folosesc autoturismul proprietate personal sau mijloacele de transport,
pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliaz în localitatea în care se desfoar edina
consiliului judeean sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului. Acelai lucru
este valabil i pentru participarea la edinele consiliilor locale în unitile administrative.
Art. 124. Consilierii judeeni beneficiaz de plata cursurilor de pregtire, formare i perfecionare
profesional organizate de instituii specializate, în decursul mandatului la care au fost nominalizai s
participe, în condiiile legii, prin hotrâre a consiliului judeean.
Art. 125. (1) Dreptul consilierilor judeeni de a avea acces la orice informaie de interes public nu poate fi
îngrdit.
(2) Autoritile administraiei publice centrale i locale, instituiile, serviciile publice, precum i
persoanele juridice de drept privat sunt obligate s asigure informarea corect a consilierilor judeeni,
potrivit
competenelor ce le revin, asupra treburilor publice i asupra problemelor de interes local.
Art. 126. Aleilor locali le este garantat dreptul de asociere.
Art. 127. (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, preedintele i vicepreedinii consiliului judeean
sunt obligai s prezinte, la prima edin ordinar de consiliu, un raport privind deplasrile efectuate.
(2) În cazul consilierilor judeeni, termenul maxim de depunere a raportului este de 45 de zile de la data
încheierii misiunii.
Art. 128. In situaia deplasrii programate în cadrul judeului, consiliul judeean va pune la dispoziia
consilierilor judeeni, un mijloc de transport.

CAPITOLUL XII
Obliga iile consilierilor jude eni
Art. 129. Consilierul judeean este obligat:
a. s participe i s contribuire, pe durata mandatului, la exercitarea atribuiilor stabilite în sarcina
consiliului judeean, cu bun credin i fidelitate;
b. s participe la edinele consiliului judeean i ale comisiilor de specialitate din care face parte;
c. s apere prestigiul consiliului judeean;
d. s respecte Constituia i legile rii, precum i regulamentul de organizare i funcionare al consiliului
judeean, s se supun regulilor de curtoazie i disciplin i s nu foloseasc în cuvântul lor sau în relaiile

cu cetenii expresii injurioase, ofensatoare sau calomnioase;
e. s dea dovad de probitate i discreie profesional;
f. s dea dovad de cinste i corectitudine; este interzis s cear pentru sine sau pentru altul foloase
materiale sau alte avantaje;
g. s aduc la cunotina cetenilor toate faptele i actele administrative ce intereseaz colectivitatea
local;
h. s organizeze periodic, cel puin o dat pe trimestru, întâlniri cu cetenii, s acorde audiene i s
prezinte în consiliul judeean o informare privind problemele ridicate de ceteni;
i. s depun, în scris, pân la data de 31 ianuarie, a fiecrui an calendaristic, un raport de activitate,
acoperind perioada scurs de la data depunerii ultimului raport anual i pân la încheierea mandatului,
care va fi fcut public prin grija secretarului judeului, prin publicarea pe pagina web a consiliului
judeean;
j. s respecte disciplina de edin stabilit prin prezentul regulament;
k. s respecte dreptul de opinie al celorlali consilieri;
l. s se supun sanciunilor aplicate în condiiile prezentului regulament;
m. s asigure i s contribuie la ducerea la îndeplinire hotrârile adoptate de consiliul judeean;
n. s menioneze expres situaiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale;
o. s depun la termenele stabilite declaraiile de interese i de avere;
p. s depun în termen de 30 de zile de la data alegerii în funcie, o declaraie public pe proprie
rspundere, în sensul c nu au avut sau nu au calitatea de lucrtor al securitii, sau de colaborator al
acesteia.
Art. 130. Consilierii judeeni nu pot face uz i nu se pot prevala de aceast calitate în exercitarea unei
activiti private.
Art. 131. Schimbrile semnificative survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitrii mandatului,
se aduc la cunotin consiliului judeean în cel mult 10 zile de la data producerii acestora. Modificrile
survenite cu privire la domiciliu, loc de munc, telefon, mobil, fax, în timpul exercitrii mandatului de
consilier judeean, se aduc la cunotina Direciei de Administraie Public i Juridic de ctre cel în cauz
în cel mult 10 zile de la data apariiei acestora.
Art. 132. (1) Consilierii judeeni, preedintele i vicepreedinii consiliului judeean nu pot lipsi de la
lucrrile edinelor consiliului judeean sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în
urmtoarele situaii: incapacitate temporar de munc dovedit de certificatul medical, în cazul unor
evenimente de familie ca: nuni, botezuri sau decese ale rudelor pân la gradul IV, a unor calamiti
naturale ca: înzpezire, inundaii, cutremure, incendii etc., al trimiterii la cursurile de perfecionare
profesional sau specializare, concedii de odihn sau tratament, deplasri în ar sau în strintate i al
aciunilor organizate în baza Legii aprrii naionale sau a proteciei civile.
(2) Prin participarea la edine se înelege prezena efectiv a consilierilor judeeni la edine pe toat
durata lor, la dezbatere, deliberare i votare.
(3) Este considerat absent motivat, consilierul care nu particip la lucrri întrucât se afl în îndeplinirea
unor însrcinri oficiale, precum i ‚în cazurile enumerate la alineatul (1).

CAPITOLUL XIII
Rspunderea, incompatibilitatea, suspendarea i încetarea mandatului consilierilor jude eni
Art. 133. Consilierii judeeni rspund, în condiiile legii, administrativ, civil sau penal, dup caz, pentru
faptele svârite în exercitarea atribuiilor ce le revin.
Art. 134. Consilierii judeeni rspund în nume propriu, pentru activitatea desfurat în exercitarea
mandatului, precum i solidar, pentru activitatea consiliului judeean i pentru hotrârile pe care le-au
votat.
Art. 135. (1) Înclcarea de ctre consilierii judeeni a prevederilor Legii administraiei publice locale nr.
215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, a prevederilor Legii privind statutul

aleilor localenr. 393/2004, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Regulamentului de organizare
i funcionare a consiliului judeean atrage aplicarea urmtoarelor sanciuni:
a. avertismentul;
b. chemarea la ordine;
c. retragerea cuvântului;
d. eliminarea din sala de edin;
e. excluderea temporar de la lucrrile consiliului i ale comisiei de specialitate;
f. retragerea indemnizaiei de edin, pentru 1-2 edine.
(2) Sanciunile prevzute la alin. (1) lit. a) - d) se aplic de ctre preedintele consiliului judeean, iar
cele de la alin. (1) lit. e) i f) de ctre consiliul judeean, prin hotrâre.
(3) Pentru aplicarea sanciunilor prevzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de
specialitate nr. 1 – pentru relaia cu autoritile i comunitile locale, care are în obiectul de activitate
aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetrilor efectuate, inclusiv a
explicaiilor furnizate de cel în cauz.
Art. 136. La prima abatere, preedintele consiliului judeean atrage atenia consilierului în culp i îl invit
s respecte regulamentul.
Art. 137. (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul i invitaia preedintelui, i continu s se abat de
la regulament, precum i cei care încalc în mod grav, chiar pentru prima dat, dispoziiile regulamentului
vor fi
chemai la ordine.
(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de edin.
Art. 138. (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de ctre preedintele consiliului
judeean s îi retrag sau s explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul i care ar atrage
aplicarea sanciunii.
(2) Dac expresia întrebuinat a fost retras ori dac explicaiile date sunt apreciate de
preedinte ca satisfctoare, sanciunea nu se mai aplic.

Art. 139. În cazul în care dup chemarea la ordine un consilier judeean continu s se abat de la
regulament, preedintele îi va retrage cuvântul, iar dac persist, îl va elimina din sal. Eliminarea din sal
echivaleaz cu absena nemotivat de la edin.
Art. 140. (1) În cazul unor abateri grave, svârite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave,
consiliul judeean poate aplica sanciunea excluderii temporare a consilierului de la lucrrile consiliului
judeean i ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilit de comisia de specialitate nr. 1 – pentru relaia cu autoritile i
comunitile locale, în cel mult 10 zile de la sesizare.
Art. 141. Excluderea temporar de la lucrrile consiliului sau ale comisiilor de specialitate nu poate depi
dou edine consecutive.
Art. 142. Excluderea de la lucrrile consiliului judeean i ale comisiilor de specialitate are drept
consecin neacordarea indemnizaiei de edin pe perioada respectiv.
Art. 143. În caz de opunere, interzicerea participrii la edine se execut cu ajutorul forei publice puse la
dispoziia preedintelui.
Art. 144. (1) Sanciunile prevzute la art. 135 alin. (1) lit. e) i f) se aplic prin hotrâre adoptat de
consiliu cu votul a cel puin dou treimi din numrul consilierilor în funcie.
(2) Pe perioada aplicrii sanciunii, consilierii în cauz sunt scoi din cvorumul de lucru.
Art. 145. Pentru meninerea ordinii la edinele comisiilor de specialitate, preedinii acestora au aceleai

drepturi ca i preedintele consiliului judeean. Acetia pot aplica sanciunile prevzute la art. 135 alin. (1)
lit. a) - d).
Art. 146. Sanciunile prevzute la art. 135 alin. (1) se pot aplica în mod corespunztor i vicepreedinilor
consiliului judeean, pentru abaterile svârite în calitatea lor de consilieri.
Art. 147. (1) Pentru abateri grave i repetate, svârite în exercitarea mandatului de ctre vicepreedinii
consiliului judeean, acestora li se pot aplica urmtoarele sanciuni:
a. mustrare;
b. avertisment;
c. diminuarea indemnizaiei cu 5 - 10% pe timp de 1 - 3 luni;
d. eliberarea din funcie.
(2) Sanciunile prevzute la alin. (1) lit. a) i b) se aplic, prin hotrâre a consiliului, la propunerea
motivat a preedintelui consiliului judeean. Motivele care justific propunerea de sancionare vor fi
aduse la cunotin consilierilor cu cel puin 5 zile înaintea edinei.
(3) În cazul sanciunilor prevzute la alin. (1) lit. a) i b), hotrârea se adopt cu votul deschis al
majoritii consilierilor în funcie, iar în cazul sanciunilor prevzute la lit. c) i d), cu votul secret a cel
puin dou treimi din numrul consilierilor în funcie.
(4) Aplicarea sanciunilor prevzute la alin. (1) lit. c) i d) poate fi fcut numai dac se face dovada c
vicepreedintele consiliului judeean a înclcat Constituia, celelalte legi ale rii, a prejudiciat interesele
rii sau ale judeului.
(5) La eliberarea din funcie se aplic în mod corespunztor i prevederile Legii administraiei publice
locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 148. Împotriva sanciunii prevzute la art. 147 alin. (1) lit. c) i d) persoana în cauz se poate adresa
instanei de contencios administrativ, respectiv Tribunalul Bihor. Procedura prealabil nu este obligatorie.
Art. 149. Aplicarea sanciunilor prevzute la art. 135 alin. (1), în cazul vicepreedinilor consiliului
judeean, în calitatea acestora de consilieri judeeni, nu are nici un efect asupra exercitrii de ctre cei în
cauz a mandatului încredinat de consiliu.
Art. 150. Aplicarea sanciunii prevzute la art. 147 alin. (1) lit. d) nu are nici un efect asupra mandatului
de consilier al vicepreedintelui consiliului judeean.
Art. 151. Funcia de consilier judeean este incompatibil cu funciile i calitile stabilite de Legea
privind unele msuri pentru asigurarea transparenei în exercitarea demnitilor publice, a funciilor
publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei nr. 161/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. 152. Mandatul de consilier judeean se suspend de drept în condiiile i dup procedura stabilit de
Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.

CAPITOLUL XIV
Declara ii de avere i de interese
Art. 153. În conformitate cu prevederile legale, declaraiile de avere i de interese sunt acte personale
irevocabile, fcute în scris pe proprie rspundere, care pot fi rectificate numai în condiiile legii.
Art. 154. (1) Consilierii judeeni sunt obligai s-i declare averea i s-i fac publice interesele
personale prin depunerea declaraiilor de avere i de interese, la persoana desemnat de secretarul
judeului.
(2) Modelul declaraiei de avere i interese este cel aprobat de Guvern.
(3) Declaraiile se înregistreaz dup caz, în registrul declaraiilor de avere, respectiv în registrul
declaraiilor de interese, de ctre persoana desemnat, care va elibera depuntorului câte o dovad de
primire, asigurând apoi publicarea i meninerea acestora pe pagina de internet a consiliului judeean,
pentru o perioad de cel puin 5 ani de la publicare .

(4) O copie certificat a declaraiilor de avere i interese, se trimite în termen de 10 zile de la
primire Ageniei Naionale de Integritate.
Art. 155. Declaraia de avere i de interese este depus de ctre consilierii judeeni, dup cum urmeaz:
a. în termen de 30 zile de la data declarrii consiliului judeean ca legal constituit;
b. în termen de 30 zile de la alegeri, în cazul preedintelui i vicepreedinilor consiliului judeean;
c. în termen de 30 zile de la încheierea mandatului sau încetarea activitii înainte de termen;
d. în termen de 20 zile în cazul declaraiilor rectificative;
Art. 156. Aleii locali au obligaia s-i reactualizeze i s depun declaraii de avere i de interese anual
pân la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.
Art. 157. Consilierii judeeni au un interes personal sau patrimonial într-o anumit problem supus
dezbaterii, dac au posibilitatea s anticipeze c o decizie a consiliului judeean ar putea prezenta un
beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a. so, soie, rude sau afini pân la gradul al doilea inclusiv;
b. orice persoan fizic sau juridic cu care au o relaie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c. o societate comercial la care dein calitatea de asociat unic, funcia de administrator sau de la care
obin venituri;
d. o alt autoritate din care fac parte;
e. orice persoan fizic sau juridic, alta decât autoritatea din care fac parte, care a fcut o plat ctre
acetia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f. o asociaie sau fundaie din care fac parte.
Art. 158. În declaraia privind interesele personale, consilierii judeeni vor specifica:
a. funciile deinute în cadrul societilor comerciale, autoritilor i instituiilor publice, asociaiilor i
fundaiilor;
b. veniturile obinute din colaborarea cu orice persoan fizic sau juridic i natura colaborrii respective;
c. participarea la capitalul societilor comerciale, dac aceasta depete 5% din capitalul societii;
d. participarea la capitalul societilor comerciale, dac aceasta nu depete 5% din capitalul societii,
dar depete valoarea de 10.000 lei;
e. asociaiile i fundaiile ai cror membri sunt;
f. bunurile imobile deinute în proprietate sau în concesiune;
g. funciile deinute în cadrul societilor comerciale, autoritilor sau instituiilor publice de ctre
so/soie;
h. bunurile imobile deinute în proprietate sau în concesiune de ctre so/soie i copii minori;
i. lista proprietilor deinute pe raza judeului;
j. cadourile i orice beneficii materiale sau avantaje fcute de orice persoan fizic ori juridic, legate sau
decurgând din funcia deinut în cadrul consiliului judeean; orice cadou sau donaie primit de aleii
locali într-o ocazie public sau festiv devin proprietatea acelei instituii ori autoriti;
k. orice alte interese, stabilite prin hotrâre a consiliului judeean, în cazul preedintelui i
vicepreedinilor acestuia i al consilierilor judeeni.
Art. 159. (1) Consilierii judeeni nu pot lua parte la deliberarea i adoptarea de hotrâri dac au un interes
personal sau patrimonial în problema supus dezbaterii.
(2) În situaiile prevzute la alin. (1) consilierii judeeni sunt obligai s anune, la începutul dezbaterilor,
interesul personal pe care îl au în problema respectiv.
(3)Anunarea interesului personal sau patrimonial i abinerea de la vot se consemneaz în mod
obligatoriu în procesul-verbal al edinei.
Art. 160. (1) Hotrârile adoptate cu nerespectarea dispoziiilor art. 159 din prezentul regulament, sunt nule
de drept.
(2) Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de ctre orice persoan, în condiiile
prevzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public.
Art. 161. (1) Nedepunerea declaraiilor de avere i interese în termenele prevzute la art.155 i art.156
constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 100 lei la 500 lei i declanarea din oficiu a

procedurii de control.
(2) Refuzul depunerii declaraiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului
i se constat prin hotrârea consiliului judeean.
Art. 162. Fapta consilierilor judeeni de a face declaraii privind interesele personale, care nu corespund
adevrului, constituie infraciunea de fals în declaraii i se pedepsete potrivit Codului Penal.
Art. 163. Cadourile i orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 158 lit. j) sunt supuse
confiscrii.

CAPITOLUL XV
Alte dispozi ii
Art. 164. Consiliul judeean va edita, prin grija secretarului judeului, Monitorul Oficial al judeului Bihor,
în care vor fi publicate toate hotrârile adoptate de consiliul judeean, dispoziiile cu caracter normativ
emise de preedintele consiliului judeean, precum i ordine cu caracter normativ ale prefectului, acte ale
serviciilor publice deconcentrate care au aplicabilitate în jude, hotrâri i dispoziii cu caracter normativ
adoptate sau emise de autoritile administraiei publice locale din municipii, orae i comune ale cror
prevederi sunt obligatorii i pentru ali ceteni decât cei din unitatea administrativ-teritorial respectiv.
Art. 165. La edinele consiliului judeean particip, în mod obligatoriu, directorii executivi sau
înlocuitorii de drept ai acestora din aparatul de specialitate al consiliului judeean, cei ai regiilor
autonome i societilor comerciale, ai serviciilor publice i instituiilor aflate sub autoritatea consiliului
judeean care au tangen cu materialele supuse dezbaterii.
Art. 166. Prevederile prezentului regulament se completeaz cu cele stabilite prin Hotrârea consiliului
judeean privind aprobarea Statutului Judeului Bihor.

CAPITOLUL XVI
Dispozi ii finale
Art. 167. (1) Consiliul Judeean Bihor se dizolv de drept sau prin referendum.
(2) Consiliul Judeean se dizolv de drept în cazurile în care:
a) nu se întrunete timp de dou luni consecutiv;
b) nu a adoptat în 3 edine ordinare consecutive nicio hotrâre;
c) numrul consilierilor judeeni se reduce sub jumtate plus unu i nu se poate completa prin supleani.
(3) Preedintele, secretarul judeului sau orice alt persoan interesat sesizeaz instana de
contencios administrativ cu privire la cazurile prevzute la alin. (1). Instana analizeaz situaia de fapt i
se pronun cu privire la dizolvarea consiliului judeean. Hotrârea instanei este definitiv i se comunic
prefectului.
(4) Consiliul judeean poate fi dizolvat prin referendum judeean, organizat în condiiile legii.
Referendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului, de cel puin 25% din
numrul cetenilor cu drept de vot, înscrii pe listele electorale din judeul Bihor.
(5) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevzut la alin. (4) se suport din bugetul
judeean.
(6) Referendumul judeean este organizat, în condiiile legii, de o comisie compus din prefect,
un reprezentant al consiliului judeean desemnat prin hotrâre a consiliului judeean i un judector de la
tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de instituia prefectului.
(7) Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu din
numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului judeean înceteaz înainte de termen
dac s-au pronunat în acest sens cel puin jumtate plus unu din numrul total al voturilor valabil
exprimate.
(8) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeean se face de Guvern, la

propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz în termen de maximum 90 de zile de la rmânerea
definitiv i irevocabil a hotrârii judectoreti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului judeean
sau, dup caz, de la validarea rezultatului referendumului.
(9) Pe perioada în care consiliul judeean este dizolvat, sau în care nu s-a putut constitui, potrivit
legii, problemele curente ale administraiei judeului vor fi rezolvate de preedintele consiliului judeean
sau în absena acestuia de secretarul judeului.
Art. 168. Secretarul judeului, compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului judeean,
conducerile regiilor autonome, societilor comerciale, serviciilor i instituiilor publice aflate sub
autoritatea
consiliului judeean, asigur consilierilor judeeni, la solicitarea acestora, asisten de specialitate.
Art. 169. Anexele nr. 1, 2 i 3 fac parte integrant din prezentul regulament.

R O M Â N IA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL JUDETEAN BIHOR

Anexa nr. 1
la R.O.F. aprobat prin
Hotrârea nr. _______/_______

DOMENIILE DE ACTIVITATE
în care se pot organiza comisii de specialitate

1. Administraie Public
2. Juridic
3. Aprarea Ordinii Publice
4. Respectarea Drepturilor i Libertilor Ceteneti
5. Relaii Interetnice
6. Prognoze
7. Programe
8. Buget-Finane
9. Investiii
10. Urbanism
11. Amenajarea Teritoriului
12. Patrimoniu
13. Regii
14. Comer
15. Turism
16. Sntate Public i Sntatea Mediului Comunitar
17. Tineret
18. Protecie copii, asisten i ocrotire social, sport
19. Învmânt, cultur, art, religie
20. Familie
21. Agricultur
22. Silvicultur
23. Mediu
24. Validare

NOT :
În funcie de specificul activitii i de numrul consilierilor, consiliul judeean poate hotrî s se

organizeze comisii de specialitate i în alte domenii de activitate sau o comisie s aib în obiectul de
activitate dou sau mai multe domenii.
R O M Â N IA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL JUDETEAN BIHOR

Anexa nr. 2
la R.O.F. aprobat prin
Hotrârea nr. ______/_______

TERMENELE
stabilite pentru circuitul proiectelor de hotrâre ce urmeaz a fi adoptate
de Consiliul Jude ean în edin  ordinar

1. Depunerea proiectelor de hotrâri, a expunerilor de motive i a raportului compartimentelor de resort
din aparatul de specialitate, dac este cazul, la Direcia de Administraie Public Local – Compartimentul
Relaii cu Consilierii, cu cel puin 10 zile înainte de a fi supuse spre analiz, avizare i adoptare, cu
excepia celor cu caracter normativ, unde termenul este de cel puin 30 de zile.
Art. 49 alin. (2)
2. Concomitent, proiectul de hotrâre va fi prezentat pe site-ul propriu i trimitere tuturor persoanelor
care au depus o cerere în acest scop.
Art. 49 alin. (2)
3. Concomitent, proiectul de hotrâre cu aplicabilitate general va fi transmis agenilor economici,
instituiilor i serviciilor publice interesate în aplicarea acestora pentru eventuale observaii i propuneri.
Art. 49 alin. (7)
4. Primirea în scris, în termen de 10 de zile a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul
de
hotrâre de la cei interesai.
Art. 49 alin. (3)
5. Organizarea, în termen de 10 de zile de la solicitarea unei asociaii legal constituite sau o alt
autoritate public, a unei întâlniri pentru dezbaterea public a proiectului de hotrâre.
Art. 49 alin. (4)
6. Definitivarea, dac este cazul, în termen de 2 zile a proiectului de hotrâre pe baza propunerilor,
sugestiilor sau opiniilor transmise de cei nominalizai la punctele 2, 3, 4 i 5 din prezenta anex.
Art. 49 alin. (5)
7. Depunerea proiectului de hotrâre definitivat pentru a fi dezbtut i avizat de ctre comisiile de
specialitate
ale Consiliului Judeean, respectiv la compartimentul de resort din aparatul de specialitate pentru
remiterea raportului.
Dezbaterea i avizarea respectiv remiterea raportului se vor face în termen de 5 zile de la primire.
Art. 49 alin. (12)
8. Convocarea de ctre preedinte a Consiliului Judeean în edin ordinar cu 5 zile lucrtoare înaintea
inerii edinei.
Art. 27 alin. (1).

R O M Â N IA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL JUDETEAN BIHOR

Anexa nr. 3
la R.O.F. aprobat prin
Hotrârea nr. ______/________

NUMRUL DE VOTURI
necesar adoptrii hotrârilor prevzute în Legea administra iei publice locale
nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

1) CU VOTUL MAJORIT II CONSILIERILOR JUDE ENI VALIDA I
- constituirea consiliului judeean (art. 32 alin (2) coroborat cu art. 90)
2) CU VOTUL MAJORIT II MEMBRILOR PREZEN I LA EDIN
(prezeni minim 19
membri)
- adoptarea hotrârilor (art. 97 alin (1))
- alegerea unui consilier care s conduc edina în lipsa preedintelui i vicepreedinilor (art. 96 alin (2))
- suplimentarea ordinii de zi (art. 43 alin (1) coroborat cu art. 98)
3) CU VOTUL MAJORIT II MEMBRILOR ÎN FUNC IE
(19 membri)
- adoptarea bugetului (art. 45 alin (2) lit. a) coroborat cu art. 98)
- desemnarea unui vicepreedinte pentru exercitarea atribuiilor preedintelui suspendat (art. 107 alin
(1) )
- contractarea de împrumuturi (art. 45 alin(2) lit. b) coroborat cu art. 98)
- stabilirea de impozite i taxe locale (art. 45 alin (2) lit. c), coroborat cu art. 98)
- participarea la programe de dezvoltare judeene (art. 45 alin (2) lit. d) coroborat cu art. 98)
- organizarea i dezvoltarea urbanistic a localitilor i amenajarea teritoriului (art. 45 alin (2) lit. e)
coroborat cu art. 98)
- asociere sau cooperare (art. 45 alin (2) lit. f) coroborat cu art. 98)
- alegerea vicepreedinilor CJ (art. 101 alin (2))
- eliberarea din funcie a vicepreedinilor CJ (art. 101 alin (3))
- acceptarea donaiilor i legatelor de sarcini (art. 121 alin (3))
- desemnarea vicepreedintelui pentru exercitarea atribuiilor în cazul suspendrii preedintelui (art. 107
alin. (1))

4) CU VOTUL A DOU TREIMI DIN NUM RUL TOTAL AL MEMBRILOR ÎN FUNC IE
(25 membri)
- patrimoniul (art. 45 alin (3) coroborat cu cele ale art. 98).

