PROCES- VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bihor din
data de 27 septembrie 2011
Şedinţa se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României.
Dl.preşedinte anunţă prezenţa la şedinţa de azi, 27.09.2011.
PREZENŢI:
Dl.Radu Ţîrle – preşedinte şi dl. Kiss Alexandru- vicepreşedinte, d-nii: Aniş
Nicolae, Avrigeanu Ionel, Bar Mihai, Bogdan Voicu, Birta Florin, Bulzan Traian,
Copil Ovidiu, Criste Mircea Dan, Chipurici Marius, Faur Nicoleta, Gavrucza
Tiberiu, Gherdan Nicolae, Hodgyai Edit, Ionuţ Gheorghe, Iuhas Viorel, Kiss Sandor
Elek, Lorincz Francisc, Miklos Ioan, Moraru Florin, Oros Florian, Pavel Emilian,
Pop Viorel Mircea, Radu Ioan, Retegan Alexandru, Sarkozi Alexandru, Szabo Odon,
Tarţa Marcel, Toderici Mihai - consilieri şi d-na Carmen Soltănel, secretar al
judeţului.
Absenţi: – dl.Dumitru Voloşeniuc-vicepreședinte; d-nii: Bezi Ovidiu, Dume Dorel,
Frese Dumitru și Olah Sandor- consilieri judeţeni.

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.850 din 22
septembrie 2011, care a fost dată publicităţii în mass-media şi pe site-ul Consiliului
Judeţean Bihor.
X
Dl.preşedinte supune votului procesul-verbal al şedinţei anterioare (şedinţa
ordinară din 31 august 2011) şi nefiind obiecţii, acesta este votat în unanimitate.
X
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Dl.preşedinte: Odată cu realizarea convocării şi difuzării materialelor aţi luat
cunoştinţă de proiectul
ORDINEI DE ZI:

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor pe anul 2011 –
rectificat.
- Direcția Generală Economică
2) Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului propriu al
Consiliului Județean Bihor.
- Direcția Generală Economică (Comartiment Resurse Umane)
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea caietelor de sarcini pentru vânzarea prin
licitație publică deschisă cu strigare, a suprafețelor de teren în cote părți din nr. Topo
158/15, CF 957 Haieu, situate în comuna Sânmartin, sat Haieu, aflate în proprietatea
privată a Județului Bihor.
- Direcția Generală Economică (Compartimentul Administrare
Patrimoniu)
4) Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 113 din 31.05.2011 a
Consiliului Judeţean Bihor
- Direcția Generală Economică (CMIS)
5) Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 114 din 31.05.2011 a
Consiliului Judeţean Bihor
- Direcția Generală Economică (CMIS)
6) Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 115 din 31.05.2011 a
Consiliului Judeţean Bihor
- Direcția Generală Economică (CMIS)
7) Proiect de hotărâre privind concursul de proiecte de management organizat pentru
Teatrul „Regina Maria”
- Direcția Generală Economică (CMIS)
8) Proiect de hotărâre privind concursul de proiecte de management organizat pentru
Teatrul „Szigligeti Színház”
- Direcția Generală Economică (CMIS)
9) Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de negociere a anexelor la
contractele de management ale managerilor instituţiilor publice de cultură din
subordinea Consiliului Judeţean Bihor
- Direcția Generală Economică (CMIS)
10) Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Teatrului ”Regina Maria”
- Direcția Generală Economică (CMIS)
11) Proiect de hotărârii privind aprobarea modificării Art.1 a Hotărârii CJB
nr.174/18.08.2011.
- Direcția Tehnică
12) Proiect de hotărâre privind modificarea componenței ATOP Bihor.
- DGAPL (Serviciul Relații cu publicul, Registratura și ATOP)
13) Proiect de hotărâre privind plata cotizației ANATOP aferentă anului 2011.
- DGAPL (Serviciul Relații cu publicul, Registratura și ATOP)
14) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”DA POFTIȚI – IGEN
TESSÉK”.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
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15) Proiect de hotărâre privind modificarea Oraganigramei, Statului de funcții și
Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Dezvoltare și
Implementare Proiecte.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
la care permiteţi-mi să fac câteva modificări având în vedere materialele
care ne-au venit în ultimul moment. Am convocat şedinţa puţin mai repede dat fiind
faptul că trebuie să deblocăm situaţia cu drumul de Padiş; ne-a venit o nouă tranşă
de bani de la Ministerul Dezvoltării şi trebuie să dăm o hotărâre de Consiliu şi
Aeroportul care trebuie să depună mâine, la Bucureşti noua hotărâre, modificată
după modelul Ministerului Transporturilor. De aceea am fost puţin mai grăbiţi cu
şedinţa luna aceasta.
Deci, pentru şedinţa de astăzi, stimaţi consilieri, vă rog să fiţi de acord cu:
Scoaterea:
 Punctului 4: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 113 din
31.05.2011 a Consiliului Judeţean Bihor;
 Punctului 5: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 114 din
31.05.2011 a Consiliului Judeţean Bihor;
 Punctului 6: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 115 din
31.05.2011 a Consiliului Judeţean Bihor
și
Introducerea:
 Punctului 4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării activității
Teatrului de Stat Oradea;
 Punctului 5. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării activității
Teatrului de Stat pentru Copii și Tineret ”Arcadia” Oradea;
 Punctului 6. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului
de management nr.15.563 din 30.12.2010 încheiat cu domnul Aron
Marius;
1. Punctului 16 - Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de
funcții al Spitalului de Psihiatrie Nucet;
2. Punctului 17 - Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și
Statului de funcții ale Teatrului ”Szigligeti Színház”;
3. Punctului 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de
colaborare dintre Consiliul Județean Bihor și Fundația Creștină Diakonia.
 Punctului 19 - Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului reprezentând cota de ½ din cabinetul
stomatologic nr. 9 situat în Oradea, str. Săvineştilor nr. 1.
Acestea sunt modificările pentru ordinea de zi de azi; vă rog să fiţi de acord cu ele.
Cu aceste modificări, supun votului dvs.ordinea de zi. Cine este „pentru”?
Mulţumesc.
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Supus votului, proiectul ordinei de zi, cu modificările de mai sus, este votat cu
unanimitate de voturi.
X
Se trece la dezbateri:
Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor pe
anul 2011 – rectificat.
Dl.Preşedinte: Comisia buget-finanţe, dl.Bulzan Traian.
Dl.Bulzan: Comisia a avizat favorabil proiectul.
Dl.Preşedinte: Vă mulţumesc.
Supun votului dvs...
D-le Avrigeanu?
Dl.Avrigeanu: Câteva observaţii, d-le preşedinte...
Dl.Preşedinte: Vă rog!
Dl.Avrigeanu: Prima este legată de faptul că, în sfârşit, am avut dreptate:
expertiza tehnică şi proiectul tehnic, iclusiv proiectul tehnic de la Centrul de
Plasament Tinca, costă numai 130 de milioane, nu 500 de milioane câţi se alocase.
Dl.Preşedinte: Dar erau şi pentru proiectare şi pentru execuţia proiectului...
Dl.Avrigeanu: Erau pentru expertiză tehnică - aşa scria în hotărâre, citiţi
hotărârea – 500 milioane, expertiză tehnică. Acuma avem şi proiect tehnic şi
expertiză tehnică cu 130 de milioane. Atât, a fost un comentariu.
A doua observaţie: am înţeles că dăm 500 de milioane la Teatru pentru o piesă
electrică care va face comutarea dintr-o reţea la alta, am înţeles...
Dl.Preşedinte: Suntem obligaţi să facem...
Dl.Avrigeanu: Am înţeles, dar nu ştiu, când am reparat teatrul acesta, de zeci
de miliarde, de ce nu am făcut-o atunci?! Da, înţelegem că a fost o scăpare.
Dl.Preşedinte: Este nevoie de o putere mai mare instalată, d-le Avrigeanu, la
Teatru, având în vedere holurile şi reflectoarele existente acolo.
Dl.Avrigeanu: Am înţeles.
Şi ultima observaţie: pentru că tot am în faţă Anexa cu investiţiile, vreau să vă
spun, d-le preşedinte, că din drumurile cărora noi le-am alocat sume în acest an, şi vă
dau un exemplu, un drum pe care circul destul de des: drumul Ginta-Căpâlna. I-am
alocat 3 miliarde...
Dl.Preşedinte: Da...
Dl.Avrigeanu: ...suntem în luna octombrie, peste câteva zile, nu s-a turnat o
roabă de asfalt sau de balastru sau de ce vreţi dvs., nu ştiu când se va începe...nu ştiu
de ce nu daţi drumul la ordinul de începere a lucrărilor pentru că mai e o lună, o lună
jumătate în care se mai poate lucra.
Dl.Preşedinte: D-le Avrigeanu, nu e adevărat: noi am dat ordinul de începere
încă din iarnă. O să verificăm. Rog Direcţia Tehnică, dl.director Cheşeli este în
concediu săptămâna aceasta, dar rog Direcţia Tehnică să verifice şi să vedem ce se
întâmplă acolo.
Dl.Avrigeanu: D-le preşedinte, anul trecut am alocat 3 miliarde, s-au
consumat 4-500 de milioane, s-a făcut un şanţ care astăzi e astupat. Nu ştiu ce s-a
întâmplat cu diferenţa. S-a raportat apoi în bugetul Consiliului. Acum am alocat 3
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miliarde, nu s-a lucrat nimic. Până săptămâna trecută, până duminica trecută nu s-a
lucrat nimic. Vă spun eu sigur pentru că umblu pe drumul acela.
Dl.Preşedinte: Da.
Dl.Avrigeanu: Nu ştiu, dacă se întâmplă la fel şi pe celelalte drumuri judeţene
la care am alocat sume mai importante – 10 miliarde, 8 miliarde ...nu ştiu. Dvs.
trebuie să verificaţi aceste lucruri pentru că arată jalnic. Arată jalnic.
Dl.Preşedinte: Deci, o să verificăm şi la rectificarea, ultima din anul acesta, o
să facem redistribuirea banilor în funcţie de ce se întâmplă.
Dl.Avrigeanu: Şi nu văd nicio influenţă, nicio alocare de sume pentru
alunecări de terenuri din zona...şi avem aici 20 de puncte cu alunecări de teren în
toate zonele judeţului. Nu s-a alocat absolut nicio sumă la rectificare.
Dl.Preşedinte: D-le Avrigeanu, şi noi ne-am fi dorit să putem aloca sume
pentru fiecare; am avut mai multe discuţii în executiv şi cu Direcţia Tehnică; din
nefericire, datorită veniturilor nu putem face, în această fază, decât două alunecări:
Şoimii şi Stâna. Sunt probleme mari; ne-au sesizat şi cei de la Poliţie: la Şoimi, cum
ştiţi, vine dealul peste zidul de sprijin, riscă să acopere o casă, iar la Budureasa,
ieşirea de la Budureasa către Stână riscăm să se surpe tot drumul, să nu se mai poată
ajunge în Stână şi să rămână blocaţi cei care sunt acolo. Avem, cred că vreo 12
alunecări, dar datorită veniturilor foarte mici – aici sunt reprezentanţii Direcţiei
Tehnice şi poate să confirme – datorită veniturilor în scădere, nu ne putem permite
să atacăm decât cele două urgenţe foarte mari. Repet: Şoimii şi Stâna de Vale. Avem
Delta, avem Roşia, avem încă multe altele, nu le reţin acum pe toate; ne pare rău, dar
acestea sunt cele mai urgente, cele mai grave alunecări.
Alte probleme?
Supun votului dvs. acest proiect de hotărâre. Cine este „pentru”?
Supusă votului, propunerea este votată în unanimitate.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 186 din 27 septembrie
2011.
X
Punctul 2: Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al
aparatului propriu al Consiliului Județean Bihor.
Dl.Preşedinte: Comisia juridică, dl.Szabo.
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Preşedinte: Supun votului proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
Mulţumesc.
Supus votului, proiectul este votat în unanimitate.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 187 din 27 septembrie
2011.
X
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Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea caietelor de sarcini pentru
vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a suprafețelor de teren în cote
părți din nr. Topo 158/15, CF 957 Haieu, situate în comuna Sânmartin, sat Haieu,
aflate în proprietatea privată a Județului Bihor.
Dl.Preşedinte: Comisia de buget-finanţe şi Comisia juridică?
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finanţe.
Dl.Szabo: Aviz favorabil din partea Comisiei juridice.
Dl.Preşedinte: Mulţumesc, d-lor preşedinţi.
Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”? Mulţumesc.
Supus votului, proiectul este votat în unanimitate.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 188 din 27 septembrie
2011.
X
Punctul 4: Proiect de hotărâre privind constatarea încetării activității
Teatrului de Stat Oradea.
Dl.Preşedinte: Comisia de cultură şi Comisia juridică, vă rog, aviz?
Dl.Gavrucza: Aviz favorabil din partea Comisiei de cultură.
Dl.Szabo: Aviz favorabil din partea Comisiei juridice.
D-na Secretar: Un amendament, vă rog.
Dl.Preşedinte: Vă rog, d-na secretar!
D-na Secretar:În forma electronică s-a scris: „începând cu data de
30.09.2011”, dar la mine, pe suportul de hârtie nu apare. Vă rog frumos să verificaţi
pentru că conform Regulamentului, şi-a încetat activitatea cu data de 30.09.2011.În
mod expres să apară cu completarea datei de 30.09.2011.
Dl.Preşedinte: Da, mulţumesc, d-na secretar.
Stimaţi consilieri, supun votului acest proiect, cu completarea datei
menţionate de d-na secretar. Cine este „pentru”? Mulţumesc.
Supus votului, proiectul este votat cu 23 voturi „pentru” şi 7 voturi
„împotrivă” (d-nii: Aniș N., Avrigeanu I., Bogdan V., Criste M., Oros F., Tarţa
Marcel, Toderici Mihai).
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 189 din 27 septembrie
2011.
X
Punctul 5: Proiect de hotărâre privind constatarea încetării activității
Teatrului de Stat pentru Copii și Tineret ”Arcadia” Oradea.
Dl.Preşedinte: Comisia juridică şi Comisia de cultură?
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Gavrucza: Aviz favorabil din partea Comisiei de cultură.
Dl.Preşedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
6

Mulţumesc.
Supus votului, proiectul este votat cu 23 voturi „pentru” şi 7 voturi
„împotrivă” (d-nii: Aniș N., Avrigeanu I., Bogdan V., Criste M., Oros F., Tarţa
Marcel, Toderici Mihai).
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 190 din 27 septembrie
2011.
X
Punctul 6: Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de
management nr.15.563 din 30.12.2010 încheiat cu domnul Aron Marius.
Dl.Preşedinte: Comisia juridică şi Comisia de cultură, vă rog!
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Gavrucza: Aviz favorabil din partea Comisiei de cultură.
Dl.Preşedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulţumesc.
Supus votului, proiectul este votat cu 23 voturi „pentru” şi 7 voturi
„împotrivă” (d-nii: Aniș N., Avrigeanu I., Bogdan V., Criste M., Oros F., Tarţa
Marcel, Toderici Mihai).
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 191 din 27 septembrie
2011.
X
Punctul 7: Proiect de hotărâre privind concursul de proiecte de management
organizat pentru Teatrul „Regina Maria”.
Dl.Preşedinte: Comisia juridică şi Comisia de cultură?
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Gavrucza: Aviz favorabil din partea Comisiei de cultură.
Dl.Preşedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulţumesc.
Supus votului, proiectul este votat cu 23 voturi „pentru” şi 7 voturi
„împotrivă” (d-nii: Aniș N., Avrigeanu I., Bogdan V., Criste M., Oros F., Tarţa
Marcel, Toderici Mihai).
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 192 din 27 septembrie
2011.
X
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Punctul 8: Proiect de hotărâre privind concursul de proiecte de management
organizat pentru Teatrul „Szigligeti Színház”.
Dl.Preşedinte: Comisia juridică şi Comisia de cultură?
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Gavrucza: Aviz favorabil din partea Comisiei de cultură.
Dl.Preşedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”? Mulţumesc.
Supus votului, proiectul este votat cu 23 voturi „pentru” şi 7 voturi
„împotrivă” (d-nii: Aniș N., Avrigeanu I., Bogdan V., Criste M., Oros F., Tarţa
Marcel, Toderici Mihai).
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 193 din 27 septembrie
2011.
X
Punctul 9: Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de negociere a
anexelor la contractele de management ale managerilor instituţiilor publice de
cultură din subordinea Consiliului Judeţean Bihor.
Dl.Preşedinte: Comisia juridică şi Comisia de cultură?
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Gavrucza: Aviz favorabil din partea Comisiei de cultură.
Dl.Avrigeanu: D-le preşedinte, o singură observaţie: să nu numiţi pe nimeni
din PDL în această comisie de negociere. Deci, nu dorim să facem parte din această
comisie de negociere a contractelor de management, a managerilor...
Dl.Preşedinte: Înseamnă că nu sunteţi interesaţi de cultura judeţului?
Dl.Avrigeanu: Nu, nu...
Dl.vicepreşedinte Kiss: În nicio altă comisie nu vreţi să fiţi?
Dl.Avrigeanu: Nu, nu. În această comisie, d-le vicepreşedinte.
Deci, în această comisie, nu dorim să facem parte. În această comisie.
Dl.Preşedinte: Da. Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
Supus votului, proiectul este votat cu 23 voturi „pentru” şi 7 voturi
„împotrivă” (d-nii: Aniș N., Avrigeanu I., Bogdan V., Criste M., Oros F., Tarţa
Marcel, Toderici Mihai).
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 194 din 27 septembrie
2011.
X
Punctul 10: Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Teatrului ”Regina Maria.
Dl.Preşedinte: Comisia juridică şi Comisia de cultură?
Dl.Gavrucza: Aviz favorabil din partea Comisiei de cultură.
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
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Dl.Preşedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulţumesc.
Supus votului, proiectul este votat cu 23 voturi „pentru” şi 7 voturi
„împotrivă” (d-nii: Aniș N., Avrigeanu I., Bogdan V., Criste M., Oros F., Tarţa
Marcel, Toderici Mihai).
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 195 din 27 septembrie
2011.
X
Punctul 11: Proiect de hotărârii privind aprobarea modificării Art.1 a
Hotărârii CJB nr.174/18.08.2011.
Dl.Preşedinte: Comisia buget-finanţe şi Comisia de urbanism, vă rog!
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finanţe.
Este vorba despre proiectul depus pentru Aeroportul Oradea.
Dl.Sarkozi: Aviz favorabil.
Dl.Preşedinte: Spuneam la început: acesta este motivul pentru care facem cu
două zile mai repede şedinţa, ca să poată fi înaintată la Ministerul Transporturilor
această hotărâre.
Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 196 din 27 septembrie
2011.
X
Punctul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței ATOP
Bihor.
Dl.Preşedinte: Comisia juridică?
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Preşedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 197 din 27 septembrie
2011.
X
Punctul 13. Proiect de hotărâre privind plata cotizației ANATOP aferentă
anului 2011.
Dl.Preşedinte: Comisia de buget-finanţe şi Comisia juridică?
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finanţe.
Dl.Szabo: Aviz favorabil din partea Comisiei juridice.
Dl.Preşedinte: Dacă dl.preşedinte al ATOP doreşte să ne facă o scurtă, foarte
scurtă informare, vă rog!
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Dl.Ionuţ: Da. Eeste vorba despre această organizare, la nivel naţional a
autorităţilor teritoriale în această asociaţie naţională a ATOP-ului. Are statut juridic
şi conform deciziei de constituire, fiecare consiliu judeţean care a aderat la aceasta
trebuie să plătească anual o cotizaţie. Doi ani la rând nu am plătit nicio cotizaţie,
acum s-a legiferat situaţia, s-a reglementat situaţia şi se va plăti cotizaţia. Este
obligativitatea Consiliului Judeţean de a plăti această cotizaţie din moment ce am
aderat la acest organism.
Dacă mai doriţi şi alte informări, vă stau la dispoziţie.
Dl.Preşedinte: Mulţumesc.
Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 198 din 27 septembrie
2011.
X
Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”DA POFTIȚI –
IGEN TESSÉK”.
Dl.Preşedinte: Comisia juridică?
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.vicepreşedinte Kiss: Ideea acestui proiect a venit, să zicem aşa, din
Ungaria propusă de un român care a ajuns în spital şi nimeni nu ştia să vorbească
limba română. Într-un sfârşit au găsit pe cineva care ştia şi astfel puteau discuta. În
schimb, tot îl căutau: care e acela?
Pe de altă parte, noi aşa ne-am gândit că ar fi foarte bine dacă omul ar şti că în
acea instituţie se poate adresa în limba lui maternă. Da sau nu. Atât în Ungaria cât şi
în România. Şi pentru chestiunea asta am luat legătura cu conducerea celor două
judeţe din Ungaria şi dânşii sunt de acord ca să promoveze un asemenea proiect
astfel încât în acele instituţii în care se poate adresa şi într-o altă limbă, vor folosi un
logo. Ori acele persoane la care se poate adresa şi într-o altă limbă, vor folosi, la fel,
un logo în care se va scrie că poate să se adreseze în limba respectivă. Atât în
România cât şi în Ungaria.
Gândiţi-vă ce avantaj ar putea să aibă când mergem în străinătate – de
exemplu în Ungaria, pentru noi – şi acolo găseşte un vânzător, un chelner la care
scrie: da, poftiţi, igen tessék. Aşa le este şi celor care vin din Ungaria şi intră într-o
prăvălie la noi sau într-o instituţie şi află că poate vorbi şi în altă limbă. Asta nu se
referă la maghiarii din România pentru că noi ştim ambele limbi, deci pentru noi nu
ar fi o problemă, dar este o problemă pentru cei care numai o limbă ştiu. Aşa că un
asemenea proiect promovat în Consiliu şi apoi extins atât în România cât şi în
Ungaria ar putea să fie benefic.
Din aceste cauze vă cerem ca să fim cu toţii de acord la promovarea acestui
proiect.
Dl.Preşedinte: Mulţumim, d-le vicepreşedinte Kiss.
Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 199 din 27 septembrie
2011.
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X
Punctul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Oraganigramei, Statului
de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Dezvoltare și
Implementare Proiecte.
Dl.Preşedinte: Comisia juridică?
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Preşedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 200 din 27 septembrie
2011.
X
Punctul 16. - Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al
Spitalului de Psihiatrie Nucet;
Dl.Preşedinte: Comisia juridică?
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Preşedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 201 din 27 septembrie
2011.
X
Punctul 17. - Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului
de funcții ale Teatrului ”Szigligeti Színház”.
Dl.Preşedinte: Comisia juridică?
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Preşedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
Supus votului, proiectul este votat cu 23 voturi „pentru” şi 7 voturi
„împotrivă” (d-nii: Aniș N., Avrigeanu I., Bogdan V., Criste M., Oros F., Tarţa
Marcel, Toderici Mihai).
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 202 din 27 septembrie
2011.
X
Punctul 18. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de
colaborare dintre Consiliul Județean Bihor și Fundația Creștină Diakonia.
Dl.Preşedinte: Comisia juridică?
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Preşedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
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Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 203 din 27 septembrie
2011.
X
Punctul 19. - Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului reprezentând cota de ½ din cabinetul stomatologic nr.
9 situat în Oradea, str. Săvineştilor nr. 1.
Dl.Preşedinte: Comisia de buget-finanţe şi Comisia juridică?
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finanţe.
Dl.Szabo: Aviz favorabil din partea Comisiei juridice.
Dl.Preşedinte: Supun votului dvs.acest proiect.
Dl.Ionuţ: Pot să pun o întrebare?
Dl.Preşedinte: Vă rog!
Dl.Ionuţ: Nu este primul caz în ceea ce priveşte aceste cabinete. La toate
cabinetele până acuma, ne-am exercitat dreptul de preemţiune, la acesta nu. Care
este motivul? Mulţumesc.
Dl.Preşedinte: D-na secretar, vă rog!
D-na Secretar: Şi la acest cabinet medical ne-am exercitat dreptul de
preemţiune; dar întrucât nu am prevăzut în bugetul Consiliului Judeţean suma de
12.900 euro nu l-am putut cumpăra. Femeia a venit: nu a scăzut nici nu a crescut
preţul, ci a spus: preţul este 12.900 euro, cum am spus, puneţi banii jos. Nu avem
banii, nu ne-am exercitat dreptul de preemţiune. Dar noi avem o hotărâre în baza
căreia, iniţial, am mers în aceeaşi manieră.
Dl.Ionuţ: Mulţumesc.
Dl.Avrigeanu: Şi s-a vândut la preţul ăsta?
D-na Secretar: Urmează să se vândă.
Dl.Preşedinte: Dl. vicepreşedinte Kiss, vă rog!
Dl.vicepreşedinte Kiss: Sper că nu va trebui din nou explicat: de fiecare dată
noi ne-am exercitat dreptul de preemţiune. De fiecare dată şi niciodată n-am renunţat
la el spunând că cu acea sumă vehiculată atunci nu suntem de acord.
În schimb, în acest caz al acestor spaţii, noi am hotărât data trecută alceva,
adică să spunem următorul lucru: suntem de acord să vândă altora cu condiţia ca cei
care vor cumpăra vor încheia un contract ca şi cel iniţial, adică: doctori sau
tehnicieni, cei care au cumpărat, au primit pe gratis fiecare metru pătrat. În schimb
contractul prevede că ei nu au voie să-i schimbe destinaţia. Vânzându-se, probabil
următorul cumpărător nu va mai avea contract cu noi şi nici nu mai are acea
obligativitate de a nu schimba destinaţia şi uite aşa, cumpărând pe bani puţini se
poate să devină din cabinet altceva. Deci, ca să nu se întâmple acest lucru, noi aşa
am decis încât următorul cumpărător în condiţiile în care va face contract cu noi, să
nu schimbe destinaţia acelui loc.
Chiar dacă avem din când în când meciuri cu d-na secretar: vedem lucrurile
dinttr-un alt punct, după aceea după o jumătate de oră, vedem în acelaşi sens.
Dl.Bar: Cine câştigă? Cine pe cine convinge?
Dl.vicepreşedinte Kiss: Nu ştiu. De obicei...nu ştiu.
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D-na Secretar: În acest Consiliu, este supremaţia legii. Cea care domină este
legea.
Dl.vicepreşedinte Kiss: aceeaşi lege care odată dispune ceva pentru angajaţii
noştri şi aceeaşi lege spune că nu este legal că s-au dat acei bani. Legea domină şi la
noi. Asta este.
Dl.Preşedinte: Mulţumesc d-le vicepreşedinte.
Stimaţi consilieri!
Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 204 din 27 septembrie
2011.
X
Vă mulţumesc pentru participare .
X
Declar şedinţa închisă.
X
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE,
Radu Ţîrle

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Carmen Soltănel

C.L. /1 ex.
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