PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bihor din
data de 28 noiembrie 2013
Şedinţa se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României.
X
Dl Preşedinte: Bună ziua.
Dl Preşedinte anunţă prezenţa la şedinţa de azi, 28.11.2013.
Dl Preşedinte: Vreau să vă anunț că suntem în cvorum de lucru, nu lipseşte
nimeni.
PREZENŢI:
Cornel Popa - preşedinte, dnii Kiss Alexandru şi Mang Ioan – vicepreşedinţi, dnii:
Avrigeanu Ionel, Bezi Ovidiu , Birta Florin Alin, Bogdan Florin-Emil, Bogdan Traian,
Bulzan Traian, Butișcă Valentina, Copil Ovidiu Traian, Costa Traian, Derșidan Dan
Ioan, Dume Dorel Marcel, Forró László, Foncea Gheorghe Dacian, Gherdan Nicolae,
Grim András, Popa Alina, Lakatos Ioan, Maghiar Călin, Manafu Bogdan Ionuţ, Oros
Florian-Victor, Pantiș Carmen, Pavel Emilian, Pop Viorel Mircea, Petruț Vasile, Sala
Ioan, Sárközi Alexandru, Straniș Mircea, Szabó Stefan-Gheza, Scridon SmarandaRozaura-Maria, Turucz Maria, Toderici Mihai, Voloșeniuc Dumitru,
– consilieri și
doamna Carmen Soltănel, secretar al judeţului.
X
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. 660 din 21.11.2013,
care a fost dată publicităţii în mass-media şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor.
X
Dl Preşedinte supune votului procesul-verbal al şedinţei ordinare din 29 octombrie
2013 și nefiind obiecții, procesul-verbal este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
X
1

Dl Preşedinte: Supun votului dvs.
ORDINEA DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.
- DGAPL (Compartiment Relații cu consilierii)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Judeţului Bihor pe anul 2013
– rectificat.
- Direcția Generală Economică
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Bihor nr.231/2013 privind aprobarea Acordului de cofinanţare încheiat între
Consiliul Judeţean Bihor şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana”
- Direcția Generală Economică
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Parcuri
Industriale S.R.L.
- Direcția Generală Economică
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Bihor.
- Direcția Generală Economică (Compartiment Resurse Umane)
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei de Evidenţă al
Persoanelor Bihor.
- Direcția Generală Economică (Compartiment Monitorizarea Instituţiilor Subordonate)
7. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat urmare a reevaluării
bunurilor aflate în proprietatea județului Bihor
- Direcția Generală Economică ( Compartiment Administrare Patrimoniu)
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită către Teatrul
„Regina Maria” asupra unei părți din corpul C18, imobil situat în Oradea, str.
Universității nr.4, aflat în domeniul privat al județului Bihor
- Direcția Generală Economică ( Compartiment Administrare Patrimoniu)
9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
apartamentului nr. 12 din monumentul istoric Palatul Fuchsl, situat în municipiul
Oradea, str. Independenței nr. 13, etaj 2, judeţul Bihor
- Direcția Generală Economică ( Compartiment Administrare Patrimoniu)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a
imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 32 mp, teren identificat cu nr.
cadastral 174470, CF 174470 Oradea, situat în Oradea, str. Armatei Române nr.1/A,
aflat în proprietatea Județului Bihor
- Direcția Generală Economică ( Compartiment Administrare Patrimoniu)
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11. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită a Universității
din Oradea asupra imobilului situat în Oradea, str. Universității nr. 4, nr. cadastral
171207, CF. nr. 171207 Oradea și trecerea acestui imobil din domeniul privat al jdețului
Bihor în domeniul public al județului Bihor.
- Direcția Generală Economică ( Compartiment Administrare Patrimoniu)
12. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare a Universității din
Oradea asupra imobilului situat în Oradea, str. Universității nr. 4, nr. cadastral 171207,
CF. nr. 171207 Oradea.
- Direcția Generală Economică ( Compartiment Administrare Patrimoniu)
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.169 din 31.05.2013 privind
aprobarea bugetului, a cheltuielilor legate de proiect, a acordurilor de parteneriat și a
proiectului ”Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice în județul
Bihor grupul I”
- Direcția Generală Economică (Serviciul Achiziții Publice)
14. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Marinova Impex
SRL, pe traseul Ianoşda – Oradea ( SC The Yelow Stone Company România SRL)
-Direcţia Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
15. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Marinova Impex
SRL, pe traseul Hodoş – Oradea ( SC Bihore SRL)
-Direcţia Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
16. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Marinova Impex
SRL, pe traseul Sâniob – Oradea ( SC Bihore SRL)
-Direcţia Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
17. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Domigal SRL, pe
traseul Beiuş – Dobreşti ( Liceul Tehnologic nr.1)
-Direcţia Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
18. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Autoros ABC SRL,
pe traseul Cheşereu – Borş ( SC Reropam SRL)
-Direcţia Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
19. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Latrif Trans SRL, pe
traseul Ineu de Criş – Oradea ( SC The Yellow Stone Company Romania SRL)
-Direcţia Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
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20. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Latrif Trans SRL, pe
traseul Lunca Sprie – Cihei ( SC Perpedes SRL)
-Direcţia Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
21. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Razban Company
SRL, pe traseul Marginea – Marghita ( Colegiul National Octavian Goga)
-Direcţia Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
22. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Razban Company
SRL, pe traseul Cuzap – Marghita ( SC Gimacoti SRL)
-Direcţia Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
23. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Razban Company
SRL, pe traseul Salacea – Marghita ( SC Gimacoti SRL)
-Direcţia Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
24. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Razban Company
SRL, pe traseul Boianu Mare – Marghita ( SCTrw Automotive Safety Systems Srl)
-Direcţia Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
25. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe
traseul Sălişte de Beiuş – Beiuş ( Liceul Vocational Pedagogic Nicolae Bolcaş)
-Direcţia Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
26. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Gad Aser Trans
SRL, pe traseul Aleşd – Halta Aleşd ( SC Brearom SRL)
-Direcţia Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
27. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Gad Aser Trans
SRL, pe traseul Peştiş – Oradea ( SC Amanita Proiect Oradea SRL)
-Direcţia Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
28. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Gad Aser Trans
SRL, pe traseul Peştiş – Halta Aleşd ( SC Brearom SRL)
-Direcţia Tehnică (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport)
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cu următoarea modificare:
INTRODUCEREA
Punctului 29: Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul
Județului Bihor a sumelor necesare pentru realizarea obiectivului ”Extindere și
modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea” în cadrul Programului
Operațional Sectorial – Transport 2007 – 2013, Domeniul major de intervenție 2.4 –
Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian.
Punctului 30: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice (studiu de fezabilitate) aferentă obiectivului ”Extindere și modernizare
suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea”.
Punctului 31: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al R.A. Aeroportul Oradea, pe anul 2013, rectificat.
Punctului 32: Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită
a Universității din Oradea asupra imobilului situat în Oradea, str. Traian Blajovici nr. 2,
nr. cadastral 170278, CF. nr. 170278 Oradea și trecerea acestui imobil din domeniul
privat al județului Bihor în domeniul public al județului Bihor.
Punctului 33: Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare a
Universității din Oradea asupra imobilului situat în Oradea, str. Traian Blajovici nr. 2, nr.
cadastral 170278, CF. nr. 170278 Oradea.
Punctului 34: Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico- economici ai proiectului „ Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor Solide în Judeţul Bihor”
Punctului 35: Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Judeţului Bihor la
cofinanţarea proiectului „ Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în
Judeţul Bihor”
Punctului 36: Informare privind plângerea prealabilă nr.775/j/25.11.2013 promovată
de către Federația Națională Patronală a Transportatorilor Rutieri din România – Filiala
Bihor.
Dl Președinte: Cu această modificare, vă supun votului dumneavoastră ordinea de
zi.
Dl Preşedinte: Cine este ”pentru” această ordine de zi? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul ordinei de zi, cu modificările de mai sus, este votat cu
unanimitate de voturi.
X

5

Se trece la dezbateri:
Punctul 1: Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier
județean.
Dl Președinte: dau cuvântul dlui consilier Bogdan Traian, președintele Comisiei de
validare, pentru a prezenta Raportul Comisiei.
Dl Bogdan Traian prezintă Raportul Comisiei de validare (anexat prezentului
proces-verbal).
Dl Președinte: supun votului dvs.validarea dlui Manafu Bogdan Ionuţ.
Cine este ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supusă votului, validarea dlui Manafu Bogdan Ionuţ este votată cu unanimitate de
voturi.
Are loc depunerea JURĂMÂNTULUI de către dl Manafu Bogdan Ionuţ.
Dl Preşedinte îl felicită pe noul consilier, dl Manafu Bogdan Ionuţ.
Dl Președinte: supun votului proiectul de hotărâre privind validarea mandatului dlui
Manafu Bogdan Ionuţ . Cine este „pentru”?
Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu sunt.
„Abţineri”? Nu sunt.
Supus votului, proiectul este votat în unanimitate.
Dl Preşedinte: Vă supun atentiei, neștiindu-vă sigur intenția, şi ca să nu mai facem,
desigur, alte permutări, ca dl Manafu Bogdan Ionuţ să facă parte din Comisia socială, pe
locul rămas liber, după plecarea celuilalt consilier.
Dl Preşedinte : De acord toată lumea, da?
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr.292 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Judeţului
Bihor, pe anul 2013 – rectificat.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe ?
Dl Bulzan Traian: Comisia buget-finanțe a votat pentru susținerea proiectului cu o
modificare care are următorul conținut : cuprinderea în bugetul de venituri şi cheltuieli a
sumei de 229 de mii de lei reprezentând plata centrelor persoanelor cu handicap, sumă
alocată de Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale - în acest fel susţinem
proiectul.
Dl Președinte: Obiecţii faţă de această propunere? Nu.
Dl Președinte : Vot pentru ceea ce comisia de buget-finante şi-a exprimat punctul
de vedere.
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Dl Președinte: De altfel, vot favorabil. am inteles, cu acest amendament, ca să
putem supune la vot proiectul.
Dl Bulzan Traian: Vot favorabil.
Dl Președinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? 34 Mulțumesc.
”Împotrivă”? Nu?”Abțineri” 1 ”abținere” (Dl Kiss Alexandru).
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 293 din 28 noiembrie 2013
X
Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Bihor nr.231/2013 privind aprobarea Acordului de cofinanţare
încheiat între Consiliul Judeţean Bihor şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Crişana”.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Kiss Alexandru, Comisia juridică.
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Dl Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe ?
Dl Bulzan Traian: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
”Împotrivă”?Nu?
”Abțineri”? Nu?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 294 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C.Parcuri Industriale S.R.L.
Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Comisia a avizat favorabil proiectul.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Da, vă rog.
Dl Avrigeanu: Dl preşedinte, 2 observaţii pe care le-am făcut şi la comisie, sigur
dumnevoastră ne-aţi promis data trecută că va fi în sală prezent directorul de la Parcuri
Industriale, desigur, azi am aflat că nu există niciun angajat la această societate.
Observaţiile pe care am vrut să le fac este faptul că, este puțin probabil ca cei 1 miliard
600 cuprinşi în buget să fie cheltuiţi până la sfârşitul anului, din moment ce nu avem azi
niciun angajat, iar bugetul nu este aprobat sau mă rog, astăzi o să îl aprobăm şi faptul că
cei 3 angajaţi care sunt cuprinşi în proiectul de buget cu un salariu de 744 ron, mă
îndoiesc că unul dintre ei va fi director cu un asemenea salariu, de aceea cred că trebuie
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rectificat bugetul acesta, dacă nu anul acesta, cel puţin bugetul pe anul viitor trebuie
regândit pentru că este puţin probabil ca să aibă un angajat salariu minim pe economie.
Nu reiese clar din ce este în buget dacă este salariul brut sau salariul net, iar cei 1,3
miliarde propuşi pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii pe care ar urma această societate
să îi cheltuiască până la sfârşitul anului, mi se pare nerealist din moment ce achiziţia de
bunuri necesita o licitatie , selectare de oferte şi din moment ce nu avem azi nici măcar
un angajat. Astăzi cred că această sumă nu va fi cheltuită, fiind prinsă aşa în buget şi eu
zic că este nerealist, l-am votat pentru că mi s-a promis, sau ni s-au dat asigurari că se va
rezolva până la sfârşitul anului, în următoarele săptămâni mai exact, dar eu vă spun că
nu cred acest lucru.
Dl Președinte: Da, foarte scurt, ca să nu mâncăm din timpul celorlalți, vă
multumesc că obiectaţi că salariul îi mic şi minim pe economie, dar sigur că lucrurile se
pot schimba din mers.
Dl Avrigeanu: E societate comercială....
Dl Președinte: Noi nu v-am întrerupt, vă rog să îmi daţi voie, dle Avrigeanu, şi vă
rog să vă comportaţi şi dumneavoastră aşa cum încercăm noi să ne comportăm.
Doi.... legea impune anumiţi paşi şi am înteles că, în comisia în care aţi fost vi s-a
clarificat aceasta problemă, şi dacă nu, o să o clarificăm aici, în altă ordine de idei, stiţi
foarte bine că fostul dumneavoastră mentor s-ar putea să ne facă să rămânem cu bugetul
de anul acesta, deci s-ar putea ca să mergem cu acest buget, pe care îl propunem, până
cine știe când...
Dl Avrigeanu: Nu știu la cine vă referiţi......eu nu am niciun mentor.
Dl Președinte: Atunci, îmi cer scuze... unul din mentorii dumneavoastră..... aşa e
nu aveţi...
Dl Avrigeanu: Vroiam să vă iau pe dumneavoastră.
Dl Președinte: Știu,..... nu îi târziu. Acesta a fost raţionamentul pentru care s-a
propus acest buget chiar nerealist, pentru că dacă nu avem buget, în perioada următoare
o să ne folosim de banii pe care îi avem.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 295 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 5: Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare,Comisia juridică, dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru : Eu nu vreau să am soarta dlui Avrigeanu, aşa că s-a aprobat.
Dl Președinte: Mulţumesc.
Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Comisia a avizat în mod favorabil.
Dl Președinte: Multumesc.
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 296 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 6: Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei
de Evidenţă al Persoanelor Bihor.
Dl Președinte:Raport de avizare, Comisia juridică, dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Multumesc.
Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Comisia a avizat favorabil.
Dl Președinte: Multumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 297 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 7: Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat urmare a
reevaluării bunurilor aflate în proprietatea județului Bihor
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică, dl preşedinte Kiss Alexandru?
Dl Kiss Alexandru : Aprobat.
Dl Președinte: Multumesc.
Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Comisia a avizat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 298 din 28 noiembrie 2013.
X
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Punctul 8: Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită
către Teatrul „Regina Maria” asupra unei părți din corpul C18, imobil situat în Oradea,
str. Universității nr.4, aflat în domeniul privat al județului Bihor
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru : Aprobat.
Dl Președinte: Multumesc.
Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Comisia susține proiectul.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 299 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 9: Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune
asupra apartamentului nr. 12 din monumentul istoric Palatul Fuchsl, situat în municipiul
Oradea, str. Independenței nr. 13, etaj 2, judeţul Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică, dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru: Aprobat.
Dl Președinte: Multumesc.
Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian: Comisia a avizat favorabil.
Dl Președinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 300 din 28 noiembrie 2013.

Punctul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și
delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 32 mp, teren
identificat cu nr. cadastral 174470, CF 174470 Oradea, situat în Oradea, str. Armatei
Române nr.1/A, aflat în proprietatea Județului Bihor
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică, dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru : Aprobat.
Dl Președinte: Multumesc.
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Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 301 din 28 noiembrie 2013.
Punctul 11: Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită
a Universității din Oradea asupra imobilului situat în Oradea, str. Universității nr. 4, nr.
cadastral 171207, CF. nr. 171207 Oradea și trecerea acestui imobil din domeniul privat
al județului Bihor în domeniul public al județului Bihor
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică, dl Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru :Aprobat.
Dl Președinte: Multumesc.
Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 302 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 12: Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare a
Universității din Oradea asupra imobilului situat în Oradea, str. Universității nr. 4, nr.
cadastral 171207, CF. nr. 171207 Oradea.
Dl Președinte:Raport de avizare, Comisia juridică, dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru : Aprob.
Dl Președinte: Multumesc.
Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Raport de avizare favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 303 din 28 noiembrie 2013.
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X
Punctul 13: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.169 din
31.05.2013 privind aprobarea bugetului, a cheltuielilor legate de proiect, a acordurilor de
parteneriat și a proiectului ”Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice
electronice în județul Bihor grupul I”.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică, dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru: Aprob.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 304 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 14: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC
Marinova Impex SRL, pe traseul Ianoşda – Oradea ( SC The Yelow Stone Company
România SRL)
Dl Președinte: Dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian: Comisia a avizat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 305 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 15: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC
Marinova Impex SRL, pe traseul Hodoş – Oradea ( SC Bihore SRL)
Dl Președinte: Dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian: Comisia a avizat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
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„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 306 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 16: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC
Marinova Impex SRL, pe traseul Sâniob – Oradea ( SC Bihore SRL)
Dl Președinte: Dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian: Comisia a avizat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 307 din 28 2013
X
Punctul 17: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Domigal
SRL, pe traseul Beiuş – Dobreşti ( Liceul Tehnologic nr.1)
Dl Președinte: Dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian: Comisia a avizat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 308 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 18:Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Autoros
ABC SRL, pe traseul Cheşereu – Borş ( SC Reropam SRL)
Dl Președinte: Dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian: Comisia a dat aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumim,
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu
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„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 309 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 19: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Latrif
Trans SRL, pe traseul Ineu de Criş – Oradea ( SC The Yellow Stone Company Romania
SRL)
Dl Președinte:Raport de avizare dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumim.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 310 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 20: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Latrif
Trans SRL, pe traseul Lunca Sprie – Cihei ( SC Perpedes SRL)
Dl Președinte:Raport de avizare dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumim.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 311 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 21: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Razban
Company SRL, pe traseul Marginea – Marghita ( Colegiul National Octavian Goga).
Dl Președinte: Raport de avizare dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
1

Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 312 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 22:Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Razban
Company SRL, pe traseul Cuzap – Marghita ( SC Gimacoti SRL)
Dl Președinte: Raport de avizare dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc,
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 313 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 23: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Razban
Company SRL, pe traseul Salacea – Marghita ( SC Gimacoti SRL)
Dl Președinte: Raport de avizare dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Dl Președinte: Mulțumesc, Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 314 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 24: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Razban
Company SRL, pe traseul Boianu Mare – Marghita ( SCTrw Automotive Safety
Systems Srl).
Dl Președinte: Raport de avizare dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian : Aviz favorabil.
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Dl Președinte: Mulțumesc,
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 315 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 25: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim
SRL, pe traseul Sălişte de Beiuş – Beiuş ( Liceul Vocational Pedagogic Nicolae Bolcaş)
Dl Președinte: Raport de avizare dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Dl Președinte: Mulțumesc, Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 316 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 26: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Gad
Aser Trans SRL, pe traseul Aleşd – Halta Aleşd ( SC Brearom SRL)
Dl Președinte: Raport de avizare dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Dl Președinte: Mulțumesc, Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 317 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 27: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Gad
Aser Trans SRL, pe traseul Peştiş – Oradea ( SC Amanita Proiect Oradea SRL
Dl Președinte: Raport de avizare dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
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Dl Costa Traian : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 318 din 28 noiembrie 2013.

Punctul 28: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Gad
Aser Trans SRL, pe traseul Peştiş – Halta Aleşd ( SC Brearom SRL)
Dl Președinte: Raport de avizare dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 319 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 29: Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul
Județului Bihor a sumelor necesare pentru realizarea obiectivului ”Extindere și
modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea” în cadrul Programului
Operațional Sectorial – Transport 2007 – 2013, Domeniul major de intervenție 2.4 –
Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Multumesc.
Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian : Aviz favorabil.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
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Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 321 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 30: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice (studiu de fezabilitate) aferentă obiectivului ”Extindere și modernizare
suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea”.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Multumesc.
Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Comisia a votat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare dl preşedinte Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Preşedinte: Da, vă rog.
Dl Avrigeanu: Din câte ştiu eu, studiul de fezabilitate este primul pas pe care îl
face o instituţie atunci când îşi doreşte să realizeze o investiţie, sigur al doilea după
prefezabilitate, să înteleg că azi ne aflăm în faza elaborării şi aprobării studiului de
fezabilitate pentru Aeroport?
Dl Preşedinte: El este elaborat, azi îl aprobăm.
Dl Avrigeanu: Asta în condiţiile în care până la realizarea studiului tehnic de
execuţie şi al licitaţiilor, .. dacă ne puteţi da o dată concretă când se vor realiza aceste
lucruri şi părerea dumneavoastră când o să înceapă efectiv lucrările la pista
Aeroportului Oradea?..... Aproximativ, o estimare vă cer, de exemplu 6 luni....
Dl Preşedinte: Da, pentru că nu vreau să vă aburesc, noi astăzi asta avem de făcut
să aprobăm studiul de fezabilitate, ca data viitoare când suntem gata pregătiţi să îl
supunem atenţiei dumneavoastră şi votului dumneavoastră. Doi, în această săptămână
am pregătit şi pregătim cererea de finanţare, de astea două avem nevoie cât de repede ca
să le putem trimite la Bucureşti, de aprobarea contribuţiei judeţului Bihor şi de aprobarea
studiului de fezabilitate, pentru ca excelenţele lor care asteaptă cu gura arsă acolo de
mai mulți ani, și doar acum s-a ivit prilejul să meargă la Bucureşti pentru întocmirea
acestei cereri de finanţare.
Urmează apoi semnarea contractului pe care ştiu că îl asteptaţi şi dumneavoastră.
Dl Avrigeanu: Dacă se aprobă.
Dl Preşedinte: Urmează.... nu fiţi aşa de pesimişti că mai avem 3-4 săptămâni
până la sfântul Crăciun, vă rog fiţi mai optimişti măcar de sfintele sărbători, nu gândiţi
cu păcat, şi mai ales în postul Crăciunului.
Dl Preşedinte: Urmează deci, imediat după asta semnarea contractului de executie,
atunci veţi avea noi noutăţi şi asta mai repede aşa cum dumneavoastră toţi vă doriţi,
chiar şi cei care sunteţi contra.
Dl Preşedinte: Am cerut votul? Da.
Dl Avrigeanu: Nu ne opunem investiţiilor, dar nu putem fi foarte optimişti dacă nu
ne daţi măcar un an..., nu o lună în care va fi gata, măcar un an, de exemplu 2015?
Dl Preşedinte: Va fi gata în 2015 investiția, o sa vă chem şi personal am să vă
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servesc cu un pahar de şampanie, primul dintre cei care sunteţi împotrivă va fi servit cu
un pahar de sampanie.
Dl Avrigeanu: Şi dacă nu va fi gata în 2015?
Dl Preşedinte: Îmi daţi dumneavoastră 3 pahare de şampanie.
Dl Avrigeanu: Atunci nu va fi gata, sigur.
Dl Preşedinte: Vedeţi că nu am nevoie de paharul dumneavoastra de şampanie, o
să vi-l dau eu.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 320 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 31:Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al R.A. Aeroportul Oradea, pe anul 2013, rectificat.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 322 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 32: Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită a
Universității din Oradea asupra imobilului situat în Oradea, str. Traian Blajovici nr. 2, nr.
cadastral 170278, CF. nr. 170278 Oradea și trecerea acestui imobil din domeniul privat
al județului Bihor în domeniul public al județului Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
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Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 323 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 33: Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare a
Universității din Oradea asupra imobilului situat în Oradea, str. Traian Blajovici nr. 2, nr.
cadastral 170278, CF. nr. 170278 Oradea.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: De asemenea, avizul este favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 324 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 34: Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico- economici ai proiectului „ Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor Solide în Judeţul Bihor”
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică, dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Derșidan Dan, Comisia de mediu.
Dl Derșidan Dan: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 325 din 28 noiembrie 2013.
X

Punctul 35: Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Judeţului Bihor la
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cofinanţarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în
Judeţul Bihor”
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică dl preşedinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Multumesc.
Dl Președinte: Dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Derșidan Dan, Comisia de mediu
Dl Derșidan Dan: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 326 din 28 noiembrie 2013.
X
Punctul 36: Informare privind plângerea prealabilă nr.775/j/25.11.2013
promovată de către Federația Națională Patronală a Transportatorilor Rutieri din
România – Filiala Bihor.
Dl Președinte: Ați primit informarea.
X
Vă doresc o zi exceptională!
Declar şedinţa închisă.
X
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
Cornel Popa

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Carmen Soltănel
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