PROCES-VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bihor din
data de 04 februarie 2014
Şedinţa se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României.
X
Dl Preşedinte: Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență.
Dl Preşedinte anunţă prezenţa la şedinţa de azi, 04.02.2014. Vreau să vă anunț
că suntem în cvorum cu 4 absenți.
PREZENŢI:
Dl Cornel Popa - preşedinte, dl Kiss Alexandru – vicepreşedinte, Avrigeanu Ionel,
Bezi Ovidiu, Birta Florin-Alin, Bogdan Florin-Emil, Bogdan Traian, Butișcă
Valentina, Costa Traian, Dume Dorel Marcel, Derșidan Dan Ioan, Foncea Gheorghe
Dacian, Forró László, Gherdan Nicolae, Grim András, Lakatos Ioan, Manafu Bogdan
Ionuţ, Maghiar Călin, Oros Florian-Victor, Pantiș Carmen, Pavel Emilian, Popa Alina,
Petruț Vasile, Pop Viorel-Mircea, Sala Ioan, Sárközi Alexandru, Scridon SmarandaRozaura-Maria, Straniș Mircea, Szabó Stefan-Gheza, Turucz Maria, Toderici Mihai –
consilieri și doamna Carmen Soltănel, secretar al judeţului.
ABSENȚI:
Dl Mang Ioan – vicepreşedinte și dnii: Bulzan Traian, Copil Ovidiu, Voloșeniuc
Dumitru – consilieri județeni.
Participă invitaţi pe marginea punctelor de la ordinea de zi.
Sunt prezenţi în sală reprezentanţi ai mass-media locală.
X
Convocarea Consiliului Judeţean s-a făcut prin Dispoziţia nr. 67 din 30 ianuarie
2014, care a fost dată publicităţii în mass-media şi pe site-ul Consiliului Judeţean
Bihor.

X
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Dl Preşedinte: Supun votului dvs.
ORDINEA DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor și a instituțiilor
subordonate, pe anul 2014.
- Direcția Generală Economică
2. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Acordului de cofinanţare încheiat între
Județul Bihor prin Consiliul Judeţean Bihor şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Crişana”.
- Direcția Generală Economică
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Bihor nr.160/2013.
- Direcția Generală Economică
Cine este ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supusă votului, ordina de zi, este votată cu unanimitate de voturi „pentru”.
X
Se trece la dezbateri:
Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor și a
instituțiilor subordonate, pe anul 2014.
Dl Președinte: Da, dle Avrigeanu.
Dl Avrigeanu: Dle Preşedinte, cred că este prima dată în ultimii 10-12 ani când
bugetul Consiliului Judeţean se aprobă într-o şedinţă extraordinară şi nu acesta este
lucrul cel mai important, este faptul că se aprobă fără dezbatere în comisiile de
specialitate, de fapt în toate comisiile care aveau subiecte la acest buget. Este o trecere
aşa...foarte lejeră a bugetului prin Consiliu, de fapt o ignorare a Consiliului.
Trecând strict la buget... câteva observaţii: faptul că am primit bugetul în mai
puţin de 24 de ore cu toate că legislaţia spune că trebuie să fie afişat în dezbatere
publică mai multe zile.
O să mă refer strict la lista de investiţii pe care am văzut-o; e clar că din sumele
alocate niciuna din investiţiile din judeţul Bihor, majore sau mai puţin importante nu se
vor termina cu aceste sume alocate în acest an; referitor la sumele alocate pentru
drumurile judeţene şi comunale este clar că, în afară de trei localităţi, nicio localitate nu
a primit bani pentru drumurile comunale sau orăşeneşti, şi acele localităţi sunt: Valea
lui Mihai, Săcueni, Salonta, în rest sumele sunt pentru drumurile judeţene.
Faptul că aţi alocat 6 milioane de lei pentru Muzeul Ţării Crişurilor înseamnă că
nu se va termina, sigur, anul acesta, la fel şi drumul de Tinca-Leş-Ucuriş, cu 5 milioane
de lei este clar că este departe de a fi finalizată o investiţie pornită în urmă cu mai bine
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de patru ani care, în mod normal, în doi ani de zile ar fi trebuit să fie gata. Dar, mă rog,
asta este politica dumneavoastră, este abordarea dumneavoastră de a pasa Consiliul
Judeţean de la dezbaterea bugetului şi ne puneţi într-o situaţie jenantă.
Noi o să votăm bugetul pentru că nu dorim să fim acuzaţi că blocăm sau că
suntem împotriva demarării investiţiilor în judeţul Bihor, dar vă spun că legislaţia nu a
fost respectată pentru a fi afişat pe site în dezbatere publică şi că nu se poate ca un
buget, care e cea mai importantă hotărâre în decursul anului, să fie aprobată într-o
şedinţă extraordinară, fără dezbatere în comisia de specialitate.
Dl Preşedinte: Mulţumesc.
Dna Plugar, când a fost afişat proiectul pe site?
Dna Plugar: A fost pus proiectul pe site la începutul lunii ianuarie.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Sigur că înţeleg poziţia dumneavoastră, doar sunteţi în opoziţie, nu aştept să ne
lăudaţi; poate că veţi mai avea ocazia să înghiţiţi găluşca de cţte ori se va mai întâmpla
ca investiţiile în judeţul Bihor să se apropie de sfârşit; asta e şi dacă tot vreţi să vorbiţi
de aceste lucruri vreau să vă spun că mi-aţi lăsat datorie de 130 miliarde pe drumul de
Tinca, neplătiti niciun leu, aceşti celebri vizionari în investiţii; ne-am achitat, mai am
45 de miliarde din aceştia, am prins ca şi anul trecut, am prins 5 miliarde şi am redus la
peste jumătate datoria faţă de firma care execută lucrările acolo, mergem mai departe în
baza unor înţelegeri pe cuvânt pentru că eu nu puteam să blochez şi această investiţie;
Muzeul, ştiţi bine că m-aţi lăsat cu el într-un proiect înţepenit, am vrut să-l bag aici şi
dumneavoastră eraţi primil care v-aţi agitat că nu putem continua, că este un contract
expirat; m-am oprit să nu ajung să dau cu subsemnatul ca să vă dau satisfacţie,
încercăm să vedem câte lucrări mai avem de făcut, este grija mea şi a noastră, a celor
care avem de purtat în spate această povară lăsată de dumneavoastră şi va trebui să-l
finalizăm. Dar, încă o dată, sunt lucruri, cel puţin aceste două proiecte pe care ni le-aţi
lăsat ca pe o piatră de moară, încercăm să mergem înainte şi le vom finaliza aşa cum nu
aţi avut grijă să lăsaţi într-o poziţie favorabilă, pozitivă, nerezolvat.
Sigur că celelate investiţii... vom discuta despre ele pe parcursul anului şi de la o
etapă la alta, atunci când ele se vor găsi în stadiul de a anunţa public etapa în care ne
găsim şi banii care vin pentru ele.
Sigur că foarte multe investiţii, pe ceea ce înseamnă ordonanţa 28, vom primi
fonduri pentru finanţare, vom vorbi despre ele atunci, am previzionat şi aceste lucruri.
În cursul anului sigur că vom încerca să reglăm pasul în aşa fel încât investiţiile pe care
noi avem de gând să le rezolvăm vor fi pe un drum ascendent în rezolvarea lor.
Ştiu că sunteţi la declaraţii politice...asta este...legate de buget...vă rog să vă
rezumaţi ceea ce aveţi de vorbit ca să nu...
Dl Avrigeanu: Foarte scrut voi fi.
Referitor la expresia „mi-aţi lăsat”, vreau să vă reamintesc, cu tot respectul, dle
preşedinte, că în mandatul trecut coaliţia de guvernare care a condus Consiliul Judeţean
a fost PNL-UDMR, iar cei care v-au lăsat, dacă v-au lăsat aşa ceva, sunt colegii
dumneavoastră care au votat în Consiliu şi care au aprobat toate aceste chestii. Dacă ne
învinuiţi pe noi, care am fost în celălalt mandat, cred că nu cunoaşteţi realitatea. Deci,
colegii dumneavoastră v-au lăsat aceste datorii pe care trebuie să le duceţi mai departe.
Asta e singura observaţie.
Dl Preşedinte: Mulţumesc. Poate că veţi vedea că unul este colegul
dumneavoastră care a condus Consiliul Judeţean şi veţi vedea că dumneavoastră mi-aţi
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lăsat şi nu eu v-am lăsat dumneavoastră aceste datorii. Şi încă o dată, este treaba
noastră să ducem înainte aceste proiecte, chiar înţepenite, aşa cum sunt de
managementul performant al proiectul dumneavoastră de partid avut atunci.
Vă mulţumesc.
Cine este ”pentru”?
Cine este ”împotrivă”? Nimeni.
”Abțineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 9 din 04 februarie 2014.
X
Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cofinanţare
încheiat între Județul Bihor prin Consiliul Judeţean Bihor şi Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “Crişana”.
Dl Președinte: Îl aveţi la Punctul 2 pe ordinea de zi.
Cine este ”pentru”?
Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Mulțumesc.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 10 din 04 februarie 2014.
X
Punctul 3: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Bihor nr.160/2013.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Cine este „pentru”?
Dl Avrigeanu: Dle preşedinte, vă rog! Doar o observaţie am la punctul cu această
modificare.
Dl Preşedinte: Da, vă rog!
Dl Avrigeanu: Am înţeles că din creditul de 150 miliarde pe care l-a contractat
Consiliul Judeţean pentru destinaţia drumul de Padiş aţi redistribuit, prin modificare
hotărârii, 500 de miliarde la două proiecte transfrontaliere.
Ce n-am înţeles este de ce a trebuit să tăiaţi o sumă importantă de la dezvoltarea
turismului în Bihor, în condiţiile în care, cred că toată lumea este de acord că
dezvoltarea turismului şi promovarea turismului are nevoie de aceşti bani.
Aţi tăiat, dacă nu mă înşel, 16 miliarde, ceea ce nu mi se pare absolut deloc în
regulă. Atât am avut de spus.
Dl Preşedinte: Da. Noi ne-am făcut socoteala în aşa fel încât să putem duce
proiectele mari; este, încă o dată vă spun, în grija noastră să nu lăsăm nimic pe margine.
Deocamdată acestea sunt problemele pentru care vorbim, sunt câteva proiecte
importante, vom mai discuta despre celelalte care au nevoie de finanţare, pe parcursul
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anului, la momentul potrivit, deocamdată acestea sunt pe ordinea de zi şi despre acestea
vorbim.
Da. Cine este „pentru”?
Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 11 din 04 februarie 2014.
X
Declar şedinţa închisă.
Dl Președinte: Vă mulțumesc pentru prezenţă.
O zi bună !
X
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
Cornel Popa

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Carmen Soltănel
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