PROCES- VERBAL
încheiat azi, 30 iunie 2012, cu ocazia edinei de constituire
a Consiliului Judeean Bihor

edina se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României.
X
Sunt prezeni în sal invitai i reprezentani ai mass-media local.
X

Convocarea Consiliului Judeean s-a fcut prin Dispoziia preedintelui Consiliului
Judeean Bihor nr.569 din 29 iunie 2012, care a fost dat publicitii în mass-media i pe
site-ul Consiliului Judeean Bihor.
X
Dl.Popa Cornel preedintele Consiliului Judeean Bihor:
V spun bun ziua,tuturor!
Prea Sfinia Voastr, domnule ministru, doamnelor i domnilor !
Declar edina de constituire deschis.
A vrea s mulumesc pentru prezena alturi de noi astzi i mulumesc în mod
deosebit Prea Sfiniei Sale Sofronie, Episcopul Oradiei i domnului ministru Ovidiu
Silaghi, Ministrul Transporturilor, domnului prefect Claudiu Pop, domnului subprefect
Cristian Bitea, doamnei secretar Carmen Soltnel.
Doamnelor i domnilor,
În conformitate cu atribuiile conferite de prevederile art. 89, indice 1 din Legea
administraiei publice locale nr. 215/2001 – republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare preedintele Consiliului Judeean Bihor a convocat astzi, 30 iunie 2012, prin
DISPOZIIA nr.569 din 29.06.2012, consilierii alei în urma alegerilor locale din 10 iunie
2012, în edina de constituire a Consiliului Judeean Bihor.
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Potrivit prevederilor legale, în spe art.89 indice 1 din Legea nr. 215/2001
„constituirea consiliilor judeene se face în termen de 3 zile de la data depunerii
jurmântului de ctre preedintele consiliului judeean. Convocarea consilierilor declarai
alei pentru edina de constituire se face de ctre preedintele consiliului judeean.”
Totodat în art. 89 (indice 2) alin. 1 din aceeai lege se prevede expres faptul c:
” lucrrile edinei de constituire sunt conduse de preedintele consiliului judeean”.
O s v rog s pstrm linitea. Suntem în numr destul de mare i dac fiecare
producem un zgomot, cât de mic edina va fi perturbat. Am rugmintea s pstrm
linitea.
V rog s – mi permitei pentru a putea constata întrunirea cvorumului necesar, s
fac prezena pentru a vedea cine este prezent i cine nu la edina de fa.
Voi citi în cele ce urmeaz numele i prenumele consilierilor declarai alei, în
ordine alfabetic:
Nr.
crt.

Numele i prenumele

1

Avrigeanu Ionel

2

Bezi Ovidiu

3

Birta Florin-Alin

4

Bogdan Florin-Emil

5

Bogdan Traian

6

Bulzan Traian

7

Butic Valentina

8

Copil Ovidiu

9

Deridan Dan Ioan

10

Dume Dorel Marcel

11

Foncea Gheorghe Dacian

12

Forró László

13

Gherdan Nicolae

14

Grim András

15

Hule Ioan

16

Kiss Alexandru- Iosif-Francisc

17

Lascu Ioan

18

Laza Matiua Liviu
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19

Maghiar Clin

20

Mang Ioan

21

Mocan Clin-Florin

22

Oros Florian-Victor

23

Pavel Emilian

24

Pop Viorel-Mircea

25

Rotar Marius

26

Sala Ioan

27

Sárközi Alexandru

28

Scridon Smaranda-Rozaura-Maria

29

Strani Mircea

30

Szabó Ödön

31

Szabó Stefan-Gheza

32

Turucz Maria

33

îrle Radu

34

Voloeniuc Dumitru
Constat c la lucrrile edinei de constituire sunt prezeni un numr de 33 consilieri

din totalul de 34 consilieri care compun Consiliul Judeean Bihor, ca atare cvorumul este
îndeplinit; declar edina legal constituit i poate s-i înceap lucrrile.
Înainte de a trece la lucrrile în sine ale edinei de constituire o s-l rog la un scurt
cuvânt pe domnul prefect, Claudiu Pop i dup aceea o s-l rog pe domnul Ovidiu Silaghi,
pe domnul ministru la un scurt cuvânt.
Dl.prefect Claudiu Pop: Prea Sfinia Voastr, domnule preedinte, domnule ministru,
distini invitai!
E un moment aparte în viaa judeului Bihor; e momentul în care preedintele
Consiliului Judeean, consilierii judeeni alei în urma scrutinului din 10 iunie 2012 îi
preiau mandatele.
Începând de astzi, Consiliul Judeean funcioneaz pe o nou formul, într-o nou
echip i am convingerea ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, c într-o formul
câtigtoare.
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Am convingerea c aceast formul care astzi va reiei la finalul edinei va fi
formula care va readuce judeul Bihor acolo unde îi este locul, un jude frunta în atragerea
de fonduri, de fonduri europene, un jude frunta în realizarea tuturor dezideratelor pe care
ordenii le au ca i scop din drepturile, din vederile pe care le-ai avut în minte atunci când
ai pus la alegerea pentru preedintele Consiliului Judeean i pentru consilierii judeeni
alei. Suntem mândri, i prin prezena domnului ministru al Transporturilor aici, judeul
Bihor va fi un jude care va fi bine ancorat la Bucureti, un jude care va reui s redea
bihorenilor statutul de jude frunta.
V asigur, domnule preedinte, de toat cooperarea i sprijinul Instituiei Prefecturii;
sunt convins c vom face un parteneriat pentru dezvoltarea judeului Bihor.
S v dea Dumnezeu tuturor consilierilor, preedintelui ales, vicepreedinilor care
vor fi alei astzi gândul cel bun i mult, mult succes i mult, mult baft.
Dl.Preedinte: Mulumesc tare mult. i eu mulumesc pentru gândul cel bun, pentru
colaborarea pe care intenionm s-o facem în urmtorii patru ani cu Instituia Prefectului.
V mulumesc foarte mult.
Domnule ministru, Ovidiu Silaghi v mulumesc pentru efortul pe care l-ai fcut ca
s fii astzi aici lâng noi; tiu c judeul Bihor ateapt s fii prezent lâng noi, lâng
multele neajunsuri în ceea ce privete infrastructura de transport în judeul Bihor i tocmai
de aceea v mulumesc pentru c de la bun început suntei alturi de noi.
V rog, un cuvânt.
Dl.ministru Ovidiu Silaghi: Pentru mine prezena în Bihor nu este niciodat un efort.
Prea Sfinia Voastr, m bucur în primul rând c suntei prezent; s tii c i la
Satu-Mare am avut onoarea de a face constituirea consiliului judeean cu Prea Sfinitul
Iustin Sigheteanu i chiar acum avem un eveniment important în desfurare, Prea Sfinitul
Patriarh este în Maramure i Stmar i avem onoarea de a-l întâlni noi; este bine c avem
aceast colaborare i cred c va fi pe termen lung i de bun augur.
Domnule prefect, domnule preedinte, am vzut senatori i deputai în sal, domnilor
primari!
A zice c ar trebui s m bucur cu aceast ocazie de un moment festiv i Cornel
Popa a ajuns s fie ales preedinte de Consiliu judeean, dar în acelai timp, vreau s spun
c eu pierd la Bucureti o bun colaborare, un om de înalt inut moral, om de mare
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valoare, prietenul meu, Cornel Popa prsete Bucureti-ul dup o lung experien
parlamentar fructuoas i revine acas în calitate de preedinte al Consiliului Judeean. Eu
pierd la Bucureti în schimb câtig teritoriul; bunul meu prieten, Cornel Popa, preedinte
al Consiliului Judeean Bihor înseamn mare lucru pentru mine, înseamn mare lucru
pentru Partidul Naâional Liberal i înseamn mult pentru Uniunea Social Liberal.
Îl felicit înc o dat, cu o prere de ru i cu o prere de bine, pleac de la Bucureti,
vine acas; eu sunt convins c aici dumneavoastr vei câtiga; va face treab, noi îl
asigurm de tot sprijinul nostru i s-i ajute Dumnezeu s dovedeasc dup patru ani c nu
s-a întors degeaba de la Bucureti în Bihor.
Mulumesc.
Dl.Preedinte: Mulumesc, domnule ministru.
V asigur i eu de întreaga noastr prietenie, a întregului jude, nu numai a mea
personal i v mulumesc înc o dat pentru efortul pe care l-ai fcut astzi s fii lâng
noi. Contm pe sprijinul dumneavoastr în problemele pe care Bihorul le ateapt de mult
vreme s fie rezolvate.
În continuare, v rog s-mi permitei s prezint proiectul ordinei de zi i s – l supun
aprobrii dumneavoastr:
1. Alegerea comisiei de validare a Consiliului Judeean Bihor pentru urmtorii
patru ani
2. Validarea mandatelor consilierilor judeeni pentru candidaii declarai alei
în scrutinul din 10 iunie 2012; depunerea jurmântului de ctre consilierii judeeni
validai
3. Constituirea Consiliului Judeean Bihor
4. Alegerea vicepreedinilor Consiliului Judeean Bihor
5. Aprobarea numrului, denumirii i componenei comisiilor de specialitate
Se supune la vot:
Cine este ”pentru”?
”Împotriv”?
”Abine”?
Cu 34 voturi ”pentru”, proiectul ordinei de zi a fost aprobat.
X
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Înainte de a trece la discutarea primului punct înscris la ordinea de zi i anume
alegerea comisiei de validare a Consiliului Judeean Bihor, v rog s v constituii
grupurile de consilieri potrivit art. 24 din Statutul aleilor locali – Legea nr. 393/2004 cu
modificrile i completrile ulterioare ce prevede faptul c:
(1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcie de partidele sau alianele politice
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) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritii
membrilor grupului.

Propun o scurt PAUZ de dou minute, s vorbii între dumneavoastr i dup
aceea o s v rog s completm procesul-verbal pus la dispoziie în acest sens i s ne
prezentai cum v-ai organizat, cine este liderul de grup al fiecruia.
Totodat, rog liderii de grup s consulte grupul în legtur cu nominalizarea unui
membru în comisia de validare, s fii pregtii pentru momentul când se vor face
nominalizrile în aceast Comisie de validare.
X
P AUZ
X
Dl.Preedinte: Stimai colegi!
V rog pe fiecare dintre dumneavoastr s ocupai locurile.
Ateptm procesele-verbale pentru a prezenta liderii grupurilor.
O rog pe d-na Secretar al judeului s ne prezinte cine sunt liderii alei ai grupurilor
de consilieri.
D-na Carmen Soltnel, secretarul judeului prezint propunerile menionate în
procesele-verbale (anexa 1 la prezentul proces-verbal) astfel:
Liderii grupurilor

Nr.
crt.

Grupul

Lider

Consilieri afiliai
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1

Grupul Partidului Naional Liberal

Voloeniuc
Dumitru

Bogdan Traian

2

Grupul Partidului Social Democrat

Copil Ovidiu

Hule Ioan
Lascu Ioan

3

Grupul Uniunii Democrate Maghiar din Szabó dön
România

4

Grupul Partidului Democrat Liberal

Avrigeanu Ionel

Dl.Preedinte: s trecem la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi i
anume:
Punctul 1. Alegerea comisiei de validare a Consiliului Judeean Bihor.
Aceasta va fi format dintr-un numr impar de membri.
În conformitate cu prevederile art. 89, indice (2), alin.(2) din Legea nr. 215/2001:
”Pentru validarea mandatelor, consiliile judeene aleg prin vot deschis, dintre
membrii lor, pe întreaga durat a mandatului, o comisie de validare alctuit din 3-5
consilieri alei”.
Prin urmare acestei comisii îi revine obligaia de validare a mandatelor consilierilor
alei, comisia de validare este compus dintr-un numr de 3-5 consilieri.
V mai citesc ce prevede art. 4 din anexa 1 la REGULAMENTUL-CADRU de
organizare i funcionare a consiliilor locale din Ordonana Guvernului

nr.35/2002

modificat i completat:
(1) numrul membrilor comisiei se stabilete prin vot deschis, la propunerea
presedintelui. Comisia este aleas pe întreaga durat a mandatului.
(2) Desemnarea candidailor pentru comisia de validare se face de ctre grupurile
de consilieri constituite.
Numrul de locuri cuvenite fiecrui grup se determin în funcie de numrul de
mandate obinute de grupul în cauz.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al
majoritii consilierilor prezeni la sedina de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în
prima hotrâre a noului Consiliu Judeean .
Propunerea mea este pentru 5 membri pentru comisia de validare. Suntei de acord?
Supun la vot numrul membrilor comisiei de validare.
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Cine este ”pentru”?
“Împotriv”?
”Abine”?
Supus votului, numrul de 5 membri pentru comisia de validare

a fost aprobat cu

unanimitate de voturi ”pentru”.
Dl.Preedinte: În continuare rog liderii de grupuri

s formuleze propuneri nominale

privind componena comisiei de validare.
Din partea P.N.L dl.Voloeniuc Dumitru propune pentru comisia de validare pe
domnii: Bogdan Traian i Sala Ioan.
Din partea P.S.D dl.Copil Ovidiu propune pentru comisia de validare pe doamna
Butic Valentina.
Din partea P.D.L

dl.Avrigeanu Ionel propune pentru comisia de validare pe

domnul Mocan Clin.
Din partea U.D.M.R

dl. Szabó

dön propune pentru comisia de validare pe

domnul Sarközi Alexandru.
Se trece la votarea fiecrei propuneri în parte.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. propunerea din partea P.N.L – domnul: Bogdan
Traian.
Cine este ”pentru”?
“Împotriv”?
”Abine”?
Supus votului, propunerea a fost aprobat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
Supun votului dvs. propunerea din partea P.N.L – domnul: Sala Ioan.
”Pentru”?
“Împotriv”?
”Abine”?
Supus votului, propunerea a fost aprobat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
Supun votului dvs. propunerea din partea P.S.D – doamna Butic Valentina.
”Pentru”?
“Împotriv”?
”Abine”?
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Supus votului, propunerea a fost aprobat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
Supun votului dvs. propunerea din partea P.D.L – domnul: Mocan Clin.
”Pentru”?
“Împotriv”?
”Abine”?
Supus votului, propunerea a fost aprobat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
Supun votului dvs. propunerea din partea U.D.M.R. – domnu Sarközi Alexandru.
”Pentru”?
“Împotriv”?
”Abine”?
Supus votului, propunerea a fost aprobat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
Supun la vot componena Comisiei de validare.
Cu unanimitate de voturi ”pentru” se alege Comisia de validare.
În baza votului exprimat se adopt prima hotrâre a noului Consiliu Judeean,
Hotrârea nr. 141 din 30 iunie 2012.
X
Comisia de validare va examina, conform art. 89 indice (2), alin 3 din Legea nr.
215/2001 republicat, modificat i completat, legalitatea alegerii fiecrui consilier
judeean i propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.
Conform prevederilor art. 89 indice (2), alin. 4 din legea menionat anterior,
Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier judeean numai în cazul
în care se constat înclcarea condiiilor de eligibilitate sau dac alegerea consilierului
judeean s-a fcut prin fraud electoral, constatat în condiiile Legii pentru alegerea
autoritilor administraiei publice locale.
Potrivit prevederilor art. 89 indice (2), alin. 5 din legea menionat anterior,
“validarea sau invalidarea se face (separat pentru fiecare consilier), în ordine alfabetic,
cu votul deschis al majoritii consilierilor judeeni prezeni la edin. Persoana al crei
mandat este supus validrii sau invalidrii nu particip la vot”.
V propun o PAUZ

pentru a permite Comisiei de validare s îi aleag un

preedinte i un secretar, cu votul majoritii membrilor comisiei, întocmind un proces-
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verbal (Anexa 2 la prezentul proces-verbal) în acest sens dup care, sub îndrumarea
preedintelui comisiei, s verifice dosarele i s întocmeasc procesul -verbal.
X
PAUZ
Dau cuvântul domnului Bogdan Traian - preedinte al Comisiei de validare, pentru
a prezenta procesul-verbal coninând propunerile de validare sau invalidare a alegerii
consilierilor, care vor fi temeinic motivate.
Domnul Bogdan Traian, preedintele Comisiei de validare prezint procesul-verbal
de validare/invalidare a alegerii consilierilor judeeni (Anexa 3 la prezentul proces-verbal).
Dl.Bogdan Traian: De asemenea comisisa propune invalidarea mandatulului
domnului Mocan Clin-Florin.
Dl.Avrigeanu: Domnule preedinte...
Dl.Bogdan Traian: Doresc în legtur cu aceast propunere s fac urmtoarele
precizri: potrivit Legii nr.67 se fac depuneri de candidaturi în condiiile legii. De
asemenea Legea nr.188 – Statutul funcionarilor publici prevede „ca acel candidat care se
înscrie în alegeri i ocup o înalt funcie public este obligat s demisioneze din funcie,
iar dac ocup o funcie public este obligat s se suspende din aceast funcie”.
Potrivit unei note transmise secretariatului Consiliului Judeean prin care prefectul
judeului Bihor informeaz c urmare a unui control efectuat la locul de munc al domnului
Mocan, informeaz c nu au fost respectate aceste dispoziii legale care trebuiesc
îndeplinite în coroborare, comisia constat c acestea nu au fost respectate de ctre domnul
Mocan motiv pentru care propune invalidarea mandatului dânsului de consilier judeean.
Dl.Mocan: N-avei documentele, de aia nu tii.
Dl.Avrigeanu: Domnule preedinte, dac-mi permitei...
Dl.Preedinte: Domnul Avrigeanu, dou secunde dac-mi dai voie.
Dl.Avrigeanu: V rog.
Dl.Preedinte: Deocamdat suntem la punctul de vedere al comisiei de validare
prin persoana preedintelui, nu suntem la discuii libere, nici mcar la...
Dl.Avrigeanu: Dac-mi permitei, dou secunde: vreau s v spun c eu nu am
tiut de raportul Prefecturii; avem aici toate documentele pe care comisia de validare le
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poate analiza i poate constata c mandatul domnului Mocan este valid. Nou nu ni s-a
cerut...
Dl.Preedinte: Dau cuvântul domnului preedinte al comisiei.
Dl.Bogdan Traian: Domnule preedinte, la comisia de validare se depun actele
existente, care au stat la baza alegerii tuturor consilierilor pentru funcia de consilier
judeean precum i eventualele sesizri privind nerespectarea unor dispoziii legale.
Din partea Instituiei Prefectului a fost depus acest act care a determinat comisia
de validare, prin analiza coroborat a Legii nr.67, 188 i Ordonanei 35 c domnul Mocan
nu a respectat legile în ansamblul lor privind îndeplinirea condiiilor pentru a fi validat
consilier judeean, motiv pentru care comisia a propus aceast invalidare ctre consiliul
judeean. Urmeaz ca...
Dl.Avrigeanu: Domnule preedinte, avem aici documentele...
Dl.Bogdan Traian: Urmeaz ca în consiliul judeean s se voteze „pro” sau
„contra” propunerii comisiei de validare.
Dl.Avrigeanu: Avem aici aceste documente pe care vi le fac cadou, domnule
preedinte. Doamna secretar, v dm documentele i propunei comisiei de validare
validarea. Nou nu ni s-au cerut documentele. Dac le vrei în original, copie, cum dorii,
pe e-mail, vi le transmit.
Doamna Secretar: Actele care sunt prezentate de ctre domnul Clin Mocan nu se
refer la încetarea raportului de serviciu aa cum se prevede pentru înali funcionari
publici conform art.34. Citesc: „Conform art.34 din Legea 188 înaltul funcionar public sau
ca i funcionar de conducere trebuia s înceteze raportul de serviciu”. Prin Decizia 117 din
24.04.2012 avem de-a face cu o mutare temporar. Deci, mutarea temporar, conform
Legii 188, conform definiiilor din doctrin i conform definiiilor nu reprezint o încetare
a raportului de munc.
Dl.Mocan: Am fost de execuie...citii ce scrie acolo...
Doamna Secretar: Dup aceea a depus o alt decizie prin care se suspend, la
cerere, raportul de serviciu prin care merge de pe execuie înapoi pe conducere. Dar,
nicidecum, v rog frumos s observai, c nu exist o cerere de suspendare a funciei
publice, pentru a înceta raportul de serviciu sau a suspenda raportul de serviciu pe perioada
campaniei electorale.
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V rog frumos s se citeasc articolul prin care domnul Mocan solicit
suspendarea activitii din funcie public pentru campanie electoral.
V rog frumos s observai c nu exist nici încetare nici suspendare.
V mulumesc.
X
Rumoare în sal.
X
Doamna Secretar: Domnul Bogdan, o singur precizare: validarea acestui mandat
sau invalidarea acestui mandat poate fi atacat în instan. Dac se consider c aprecierea
fcut de ctre comisia de validare nu corespunde realitii, dumnealui are posibilitatea de
a aciona în instan.
Dl.Bogdan Traian d citire actelor depuse de domnul Mocan (anexate prezentului
proces-verbal -decizia nr.27/24.04.2012, decizia nr.117/2012).
Dl.Bogdan Traian: Deci, aa cum a constatat comisia nu exist nicio suspendare a
raporturilor de serviciu în caz de funcie public sau nu a existat o întrerupere a raporturilor
de munc în caz de funcie de conducere.
Dl.Avrigeanu: Acuma asta ai citit: c s-a suspendat din data de 10. Deci, s-a
suspendat din activitate. Citii!
Doamna Secretar: Comisia de validare este cea care face propunerile i
propunerile comisiei de validare se vor supune plenului spre vot. Prin urmare,
dumneavoastr vei putea vota în funcie de actele prezentate i citite, în cunotin de
cauz i cu propunerea fcut de comisia de validare.
Dl.Avrigeanu: Comisia de validare a primit documentele pe care trebuie s le
analizeze. Dac este invalidat dup ce analizeaz aceste documente, o s acioneze în
instan. Dac dup ce le analizai o s-l validai, e alt problem. Dar, v rog analizai
aceste documente înainte de a lua o decizie.
Doamna Secretar: Nu exist un document prin care domnul Mocan i-a dat
demisia. Dânsul merge pe motivul mutrii. Motivul pentru care s-a mutat, v rog frumos s
observai...
Dl.Avrigeanu: Nu mutrii, suspendrii.
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Doamna Secretar: Nu, domnul meu, în primul rând i-a cerut mutarea. Ca s poat
fi suspendat trebuia s se mute. C dac nu se muta nu se putea suspenda. Iar de pe funcia
public de înalt funcionar nu se poate.
Dl.Avrigeanu: Nu suntei avocatul comisiei. Asta-i prima observaie ca i secretar
i o s v facem o contestaie i o plângere. A doua: dup mutare i-a fcut o suspendare.
Dl.Preedinte: Domnule Avrigeanu, am rugmintea s respectai edina de
consiliu. V rog.
Dl.Avrigeanu: Domnule preedinte, dac v batei joc de noi...
Dl.Preedinte: Nu îi bate nimeni aici joc....
Dl.Avrigeanu: V vom aciona în instan...
Dl.Preedinte: Domnule Avrigeanu, v rog...
Dl.Kiss Alexandru: Domnule preedinte, v rog s-mi dai i mie cuvântul.
Dl.Preedinte: Da.
Dl.Kiss Alexandru: Domnule preedinte, este simpl rezolvarea aceasta. S
amânm pe urmtoarea edin. Pân atunci toat lumea o s tie ce este legal i ce nu.
Astzi noi nu înelegem c e legal s-l validm sau nu e legal.
Dl.Preedinte: Am îneles cererea dumneavoastr.
Vreau s obiectez c în acest moment lucrurile se îndreapt într-o alt direcie.
Domnul Mocan face parte i din comisia de validare, deci va trebui s revenim asupra ei
din nou cu o propunere în cazul în care plenul nu valideaz mandatul domniei sale pentru
c vom merge pe lâng ceea ce votm dup raportul comisiei de validare vom vota fiecare
mandat în parte.
Noi am luat act i lum act de propunerea comisiei de validare i noi vom valida
sau invalida fiecare mandat în parte.
Da, v mulumesc.
Trecem la validarea fiecrui mandat în parte.
O s citesc numele fiecrui consilier i o s v cer votul de validare.
Vreau s fac o precizare în temeiul legii: potrivit prevederilor art. 89 indice (2), alin.
5 din legea menionat anterior, “validarea sau invalidarea se face (separat pentru fiecare
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consilier),

în ordine alfabetic, cu votul deschis al majoritii consilierilor judeeni

prezeni la edin.
Persoana al crei mandat este supus validrii sau invalidrii nu particip la vot”.
V mulumesc.
Aadar, citesc:
Nr.
crt.
1

Numele i prenumele

Pentru

Împotriv

Abineri

Avrigeanu Ionel

33

-

1

2

Bezi Ovidiu

33

-

1

3

Birta Florin-Alin

33

-

1

4

Bogdan Florin-Emil

33

-

1

5

Bogdan Traian

33

-

1

6

Bulzan Traian

33

-

1

7

Butic Valentina

33

-

1

8

Copil Ovidiu

33

-

1

9

Deridan Dan Ioan

33

-

1

10

Dume Dorel Marcel

33

-

1

11

Foncea Gheorghe Dacian

33

-

1

12

Forró László

33

-

1

13

Gherdan Nicolae

33

-

1

14

Grim András

33

-

1

15

Hule Ioan

33

-

1

16

Kiss Alexandru- Iosif-Francisc

33

-

1

17

Lascu Ioan

33

-

1

18

Laza Matiua Liviu

33

-

1

19

Maghiar Clin

33

-

1

20

Mang Ioan

33

-

1

21

Mocan Clin-Florin

5

1

27

22

Oros Florian-Victor

33

-

1

23

Pavel Emilian

33

-

1

24

Pop Viorel-Mircea

33

-

1

25

Rotar Marius

33

-

1

26

Sala Ioan

33

-

1
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27

Sárközi Alexandru

33

-

1

28

Scridon Smaranda-Rozaura-Maria

33

-

1

29

Strani Mircea

33

-

1

30

Szabó Ödön

33

-

1

31

Szabó Stefan-Gheza

33

-

1

32

Turucz Maria

33

-

1

33

îrle Radu

33

-

1

33

-

1

34

Voloeniuc Dumitru

Dl.Preedinte: Supun la vot validarea consilierilor judeeni.
Cine este ”pentru”?
”Împotriv”?
”Abineri”?
Supus votului, validarea celor 33 de consilieri judeeni (validai i de comisia de validare)
a fost aprobat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 142 din 30 iunie 2012.
Dl.Preedinte: Deci avem validarea a 33 de mandate consilieri judeeni i în acelai
timp invalidarea mandatului domnului Mocan. V mulumesc.
O s v rog ca pân la elucidarea acestei situaii, vreau s v consult cine este
„pentru” a face o nou nominalizare în comisia de validare care v reamintesc pentru cei
care poate n-ai reinut, este pentru patru ani. Deci avem nevoie de aceast nominalizare
pentru a continua lucrrile acolo.
Cine este ”pentru”?
”Împotriv”?
”Abineri”?
Supus votului, propunerea nominalizrii unui nou membru în comisia de validare
este votat cu 30 voturi „pentru” i 3 „abineri” (d-nii: îrle Radu, Oros Florian i LazaMatiua Liviu).
Dl.Preedinte: Mulumesc.
Rog grupul P.D.L s fac o nou nominalizare.
Dl.Avrigeanu: Îl propun pe domnul Oros Florian-Victor în comisia de validare.
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Dl.Preedinte: Supun votului dvs. aceast propunere.
Cine este ”pentru”?
”Împotriv”?
”Abineri”?
Supus votului, propunerea a fost cu unanimitate de voturi ”pentru”.
Dl.Preedinte: Deci adoptm hotrârea cu validarea mandatelor consilierilor judeeni
validai (Hotrârea nr.142 din 30 iunie 2012) i hotrârea cu invalidarea mandatului
domnului Mocan Clin.
X
În baza votului exprimat privind invalidarea mandatului de consilier judeean al
domnului Mocan Clin-Florin se adopt Hotrârea nr. 143 din 30 iunie 2012 cu 5 voturi
„pentru” validare (d-nii: Avrigeanu I., îrle R., Laza-Matiua L.,Oros F., Strani M., 1 vot
„împotriv” (dl.Bogdan Traian) i 27 „abineri”.
X
Dl.Preedinte: Avei în fa lista cu incompatibilitile, v rog s luai act de acestea
i s optai în termenul legal, conform legii, pentru una sau alta din funciile pe care le
avei.
X
Dl.Preedinte: consilierii al cror mandat a fost validat vor depune jurmântul în faa
Consiliului, conform art. 32 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale –
republicat, modificat i completat i art. 7 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 – Statutul
aleilor locali modificat i completat i art. 8 alin. 1 din anexa nr. 1 a OG. nr. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a consiliilor locale.
Menionez c, potrivit art. 32 alin.2 din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice
locale – republicat, modificat i completat i art. 7 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 –
Statutul aleilor locali modificat i completat, consilierii care refuz s depun
jurmântul sunt considerai demisionai de drept. ( consilierii care lipsesc vor depune
jurâmântul la prima edin a Consiliului ).
Potrivit prevederilor art. 8 alin.(2) din anexa nr.1 din Ordonana Guvernului nr.
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare i funcionare a consiliilor
locale, modificat i completat, Secretarul judeului va da citire jurmântului.
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Dau acum cuvântul doamnei Carmen Soltnel, Secretarul judeului Bihor pentru a
da citire jurmântului.
Rog întreaga asisten s se ridice în picioare pentru

a fi prezentat textul

jurmântului.
D-na Carmen Soltnel, Secretarul judeului citete jurmântul (imprimat pe un
formular special):
"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!".
Dl.Preedinte: V rog luai loc.
Voi da citire numelui fiecrui consilier, în ordine alfabetic, (conform tabelului) care
atunci când îi va auzi numele se va ridica, se va deplasa ctre masa special amenajat, 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 jurâmântul de credin, care va fi
imprimat pe un formular special.
Jurmântul se semneaz în dou exemplare: un exemplar se pstreaz la dosarul de
validare, iar al doilea se înmâneaz consilierului.
X
La apelul nominal, în ordine alfabetic, toi consilierii judeeni depun jurmântul i îl
semneaz în dou exemplare.
X
Dl.Preedinte: Întrucât au depus jurmântul majoritatea consilierilor judeeni validai
în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 215/2001 Consiliul Judeean Bihor se
declar legal constituit.
Supun la vot constatarea constituirii Consiliului Judeean Bihor .
Cine este pentru?
Împotriv?
Abineri ?
Cu unanimitate de voturi ”pentru” se adopt HOTRÂREA NR. 144 din 30 iunie
2012.
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X
Dl.Preedinte: Statutul aleilor locali prevede faptul c dup declararea consiliului
judeean ca legal constituit, consilierilor în funcie li se elibereaz o legitimaie care atest
calitatea de membru al consiliului precum i un semn distinctiv al calitii lor.
Pentru eliberarea legitimaiei care atest calitatea de membru al consiliului este
necesar transmiterea a câte 2 poze tip buletin din partea dumneavoastr i acestea vor fi
înmânate la o edina viitoare împreun cu insignele.

X
Dl.Preedinte:

Potrivit

ordinei

de

zi

urmeaz

Punctul

4

-

alegerea

vicepreedinilor.
În conformitate cu prevederile legale, Consiliul Judeean Bihor urmeaz s aleag
dintre membrii si doi vicepreedini.
Art. 101 alin.2 din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale – republicat,
modificat i completat prevede faptul c „vicepreedinii se aleg cu votul secret al
majoritii consilierilor judeeni în funcie.”
Propunerile se fac de ctre consilieri sau de grupurile de consilieri.
9

dup fiecare propunere se solicit acceptul celui propus;

9

dac cel propus accept, se trece la înscrierea pe buletinul de vot.

Propunerile se înscriu în buletinele de vot în ordinea în care acestea se fac.
V rog s facei propuneri pentru funcia de vicepreedinte.
Dl.Copil propune din partea grupului P.S.D. Pe dl.Mang Ioan.
Dl.Preedinte: Domnul Mang, acceptai?
Dl.Mang Ioan: Da.
Dl.Szabó Ödön propune din partea grupului U.D.M.R. Pe domnul Kiss Alexandru.
Dl.Preedinte: Domnule Kiss, acceptai?
Dl.Kiss Alexandru: Accept.
Dl.Preedinte: Alte propuneri, dac mai sunt? Nu sunt.
Rog comisia de validare s supravegheze imprimarea buletinelor de vot pentru care
v propun o pauz.
X
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P AUZA
( pentru imprimarea buletinelor de vot)
X
Dl.Bogdan Traian: De votat se va vota în camera din spatele slii de edin, în
ordine alfabetic i ca modalitate de vot fiecare consilier va trebui s opteze pentru doi
candidai.
Consilierii îi vor exprima opiunea 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.
Fiecare consilier va primi sub semntur, de la Comisia de validare câte un buletin
de vot. Va intra în cabina de vot special amenajat unde va vota, dup care va iei i va
introduce buletinul în urn.
Rog Comisia de validare s verifice urna i s distribuie buletinele de vot, conform
tabelului cu consilierii judeeni.
X
P AUZ
(pentru exercitarea votului)
X
Dl.Preedinte: Rog preedintele comisiei de validare s prezinte procesul-verbal cu
rezultatul numrrii voturilor.
Dl.Bogdan Traian prezint procesul-verbal de numrare a voturilor pentru alegerea
vicepreedinilor Consiliului Judeean Bihor (Anexa 5 la prezentul proces-verbal) din care
rezult c domnul Mang Ioan a obinut 28 voturi ”pentru” i domnul Kiss Alexandru a
obinut 31 voturi ”pentru”, iar dou buletine de vot au fost declarate nule.
În urma votului secret exprimat de consilierii judeeni se adopt HOTRÂREA
NR. 145 din 30 iunie 2012.
X
Dl.Preedinte: Îi rog pe cei doi vicepreedini s vin la masa de lucru.
Îi felicit.
Un scurt cuvânt, domnule Mang, dac dorii, pân când ajunge i domnul Kiss.
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Dl.vicepreedinte Mang: Mulumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-au
acordat-o. Sunt convins c i cei care nu m-au votat au aceleai vederi politice.
Vom avea patru ani de munc, patru ani pe care eu mi-i doresc cu rezultate foarte
bune în aceast echip de conducere a Consiliului Judeean i de consilieri.
V mulumesc mult.
Dl.Preedinte: Mulumesc.
X
Aplauze în sal.
X
Dl.vicepreedinte Kiss: i eu mulumesc tuturor celor care m-au votat i celor care
nu au votat pentru c nu au votat contra mea.
Sper s fim aceti patru ani la înlimea ateptrilor dumneavoastr.
Înc o dat v mulumesc.
Dl.Preedinte: Mulumesc.
La ultimul punct al ordinei de zi, Punctul 5

se afl aprobarea numrului,

denumirii i componenei comisiilor de specialitate.
Potrivit prevederilor art. 15 din Ordonana Guvernului nr. 35/2002 modificat i
completat i art. 54 din Legea nr. 215/2001 – republicat , modificat i completat dup
constituire consiliul judeean îi organizeaz comisii de specialitate pe principalele domenii
de activitate.
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 din jude.
Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt
prevzute în anexa nr. 2 din Ordonana Guvernului nr. 35/2002 modificat i completat:
1. Agricultura
2. Activiti economico-financiare
3. Activiti social-culturale, culte
4. Invmânt, sntate i familie
5. Amenajarea teritoriului i urbanism
6. Munca i protecie social
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7. Protecie copii, tineret i sport
8. Protecie mediu i turism
9. Juridic i de disciplin
10. Validare - materializat

În funcie de specificul activitii i de numrul consilierilor, consiliul 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.
Numrul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor
independeni în fiecare comisie de specialitate se stabilete de ctre consiliul judeean, în
funcie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
Nominalizarea membrilor fiecrei comisii se face de fiecare grup de consilieri, ( iar
a consilierilor independeni, de ctre consiliul judeean) avându-se în vedere, de regul,
opiunea acestora, pregtirea lorprofesional i domeniul în care îi desfoar
activitatea.
In funcie de numrul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3
comisii, dintre care una este comisia de baz.
Indemnizaia de edin se va achita numai pentru activitatea desfurat în comisia
de baz.
inând cont de ponderea fiecrui grup de consilieri, v rog s facei propuneri în
legtur cu numrul i denumirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate,
numrul membrilor fiecrei comisii, precum i numrul locurilor pe care fiecare grup de
consilieri s le ocupe în fiecare comisie.
Dl.Voloeniuc: felicitri pentru voturile obinute i v dorim mult succes în acest
mandat.
A vrea s propun un numr de 6 comisii i rog secretariatul s noteze aceste
comisii:
1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finane i administrarea
domeniului public i privat al judeului – format din 7 membri:
2 consilieri judeeni din partea P.N.L
2 consilieri judeeni din partea P.S.D
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2 consilieri judeeni din partea U.D.M.R.
1 consilier judeean din partea P.D.L
2. Comisia de organizare i dezvoltare urbanistic, realizarea lucrrilor publice,
conservarea monumentelor istorice i de arhitectur – format din 7 membri:
2 consilieri judeeni din partea P.N.L
2 consilieri judeeni din partea P.S.D
2 consilieri judeeni din partea U.D.M.R.
1 consilier judeean din partea P.D.L
3. Comisia pentru protecia social, protecia copilului, sntate i familie – format
din 7 membri:
2 consilieri judeeni din partea P.N.L
2 consilieri judeeni din partea P.S.D
2 consilieri judeeni din partea U.D.M.R.
1 consilier judeean din partea P.D.L
4. Comisia pentru cultur, culte, învmânt, tineret i sport – format din 5 membri:
1 consilier judeean din partea P.N.L
1 consilier judeean din partea P.S.D
1 consilier judeean din partea P.D.L
1 consilier judeean din partea U.D.M.R
1 consilier judeean din partea P.P.-D.D
5. Comisia pentru protecia mediului, turism i agricultur – format din 5 membri:
1 consilier judeean din partea P.N.L
1 consilier judeean din partea P.S.D
1 consilier judeean din partea P.D.L
1 consilier judeean din partea U.D.M.R
1 consilier judeean din partea P.P.-D.D
6. Comisia juridic, dezvoltare regional i cooperare transfrontalier – format din
5 membri:
1 consilier judeean din partea P.N.L
1 consilier judeean din partea P.S.D
1 consilier judeean din partea P.D.L
1 consilier judeean din partea U.D.M.R
1 consilier judeean din partea P.C
Considerm c toi consilierii vor fi reprezentai în aceste comisii i v rog s
supunei la vot componea acestora.
Dl.Preedinte: Da. Îmi fac datoria s întreb dac mai sunt i alte propuneri?
Dac nu, supun la vot propunerea fcut.
Cine este ”pentru”?
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Împotriv?
Abineri?
Cu unanimitate de voturi ”pentru” se adopt propunerea fcut.
Dl. Preedinte: Fiind constituite comisiile rog grupurile de consilieri s fac
propuneri concrete pentru fiecare comisie. Pentru eficien rog fiecare grup s fac
nominalizrile pentru toate comisiile.
Dl.Voloeniuc: Grupul P.N.L:
Comisia 1: Bulzan Traian
Scridon Smaranda
Comisia 2: Gherdan Nicolae
Pop Viorel-Mircea
Comisia 3: Voloeniuc Dumitru
Foncea Gheorghe Dacian
Comisia 4: Sala Ioan
Comisia 5: Bezi Ovidiu
Comisia 6: Birta Florin-Alin
Bogdan Traian
Dl.Copil: Grupul P.S.D:
Comisia 1: Mang Ioan
Copil Ovidiu
Comisia 2: Rotar Marius
Bogdan Florin-Emil
Comisia 3: Butic Valentina
Maghiar Clin
Comisia 4: Hule Ioan
Pavel Emilian
Comisia 5: Deridan Dan Ioan
Lascu Ioan
Comisia 6: Pavel Emilian
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Dl.Avrigeanu: Grupul P.D.L:
Comisia 1: Avrigeanu Ionel
Comisia 2: Strani Mircea
Comisia 3: îrle Radu
Comisia 4: Oros Florian Victor
Comisia 5: Laza-Matiua Liviu
Comisia 6: Dume Dorel Marcel
Dl.Avrigeanu: Cu observaia c atunci când vom valida al aselea consilier o s
stabilim în care comisie va intra.
Dl.Szabo Odon: Grupul U.D.M.R:
Comisia 1: Kiss Alexandru
Forro Laszlo
Comisia 2: Szarkozi Alexandru
Szabo tefan Geza
Comisia 3: Turucz Maria
Grim Andras
Comisia 4: Forro Laszlo
Comisia 5: Grim Andras
Comisia 6: Szabo Odon

Dl.Preedinte: Am rugmintea s lum cea mai scurt pauz luat astzi pentru
desemnarea conducerii comisiilor i s revenii în plen pentru a raporta conducerile.
X
PAUZ
Dl.Preedinte: O rog pe doamna secretar s citeasc conducerile comisiilor.
D-na Secretar d citire conducerii comisiilor:
Comisia 1: Bulzan Traian – preedinte
Copil Ovidiu – secretar
Comisia 2: Rotar Marius – preedinte
Sarkozi Alexandru – secretar
Comisia 3: Foncea Dacian – preedinte
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Turucz Maria – secretar
Comisia 4: Forro Laszlo– preedinte
Sala Ioan – secretar
Comisia 5: Deridan Dan – preedinte
Bezi Ovidiu – secretar
Comisia 6: Szabo Odon – preedinte
Pavel Emilian – secretar
Dl.Preedinte: Mulumesc.
Având în vedere faptul c s-au clarificat toate aspectele legate de comisiile de
specialitate o s supun toate aspectele pe care le-am discutat unui singur vot pentru a da
ultima hotrâre a edinei noastre de astzi.
Cine este pentru?
Împotriv?
Abineri ?
Cu unanimitate de voturi ”pentru” se adopt HOTRÂREA NR. 146 din 30 iunie 2012.
Dl.Voloeniuc: mulumesc, d-le preedinte.
Vreau doar s le mulumesc colaboratorilor cu care am lucrat 3 ani i 10 luni în
calitate de vicepreedinte i dou luni aproape în calitate de preedinte interimar al
Consiliului Judeean pentru colaborare, pentru implicare; s le mulumesc pentru c m-au
suportat indiferent c au fost vremuri bune sau mai puin bune i vreau s asigur aparatul
propriu c voi rmâne apropiat al Consiliului Judeean Bihor.
Mulumesc.
Dl.Avrigeanu: Domnule preedinte, în primul rând, în numele grupului de consilieri
vreau s v felicit pentru mandatul obinut; vreau s v asigur din partea noastr de o bun
colaborare i chiar de votul nostru atunci când vei propune hotrâri în interesul locuitorilor
judeului Bihor, a locuitorilor i a instituiei pe care o conducei i vreau ca la sfâritul
mandatului toat aceast echip i cu completrile ulterioare s putem ajunge s spunem c
Bihorul a ajuns pe primul loc.
V mulumesc i înc o dat succes!
Dl.Preedinte: V mulumesc, domnule Avrigeanu i v asigur i eu de întreaga mea
druire pentru ceea ce fiecare dintre noi tie c trebuie s facem în aceast perioad de
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patru ani; sunt convins c trebuie s facem o echip; sunt convins de asemenea ca în urma
dezbaterilor pe care le vom avea în aceast sal sau în comisiile de specialitate vom face în
aa fel încât, în cei patru ani, într-adevr s fim mulumii cu toii c am fcut tot posibilul
ca despre structura acestui consiliu, despre fiecare în parte s se poat vorbi numai de bine.
Îmi doresc ca la sfâritul mandatului i eu s pot spune acelai lucru pe care l-am
enunat înc din prima zi de campanie; îmi doresc s putem face lucrurile pe care le
ateapt bihorenii de la noi; nu cred c la aceast mas, în aceast sal exist cineva care s
nu doreasc binele Bihorului i al bihorenilor.
V mulumesc pentru gândul bun i sper ca s putem fi o echip redutabil între
echipele de consilii judeene ale României.
Sper s avem i înelegerea de la Bucureti, încrederea pe care mizm la aceast or
de la Bucureti.
Dac nu mai sunt i alte puncte de vedere v mulumesc pentru edina de astzi, v
doresc succes, îi felicit pe toi cei care ai fost alei i doresc s nu dezamgii ateptrile
celor care au pus votul în dreptul i pe chenarul unde numele dumneavoastr a fost înscris
pe buletinul de vot.
Succes tuturor i Doamne ajut!
X
Declar edina închis.
X
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

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

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Carmen Soltnel

C.L. /1 ex.
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PROCES- VERBAL
al edinei ordinare a Consiliului Judeean Bihor din
data de 31 iulie 2012

edina se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României.

Dl.preedinte anun prezena la edina de azi, 31.07.2012.
PREZEN I:
Cornel Popa - preedinte, Kiss Alexandru i Mang Ioan – vicepreedini, Avrigeanu
Ionel, Bezi Ovidiu, Birta Florin-Alin, Bogdan Florin-Emil, Bogdan Traian, Bulzan
Traian, Butic Valentina, Copil Ovidiu, Deridan Dan Ioan, Dume Dorel Marcel,
Foncea Gheorghe Dacian, Forró László, Gherdan Nicolae, Grim András, Hulea Ioan,
Lascu Ioan, Laza Matiua Liviu, Maghiar Clin, Oros Florian-Victor, Pavel
Emilian, Pop Viorel-Mircea, Rotar Marius, Sala Ioan, Sárközi Alexandru, Scridon
Smaranda-Rozaura-Maria, Strani Mircea, Szabó Ödön, Szabó Stefan-Gheza,
Turucz Maria, îrle Radu, Voloeniuc Dumitru – consilieri i doamna Carmen
Soltnel, secretar al judeului.
Particip invitai pe marginea punctelor de la ordinea de zi.
Sunt prezeni în sal reprezentani ai mass-media local.
X

Convocarea Consiliului Judeean s-a fcut prin Dispoziia nr.624 din 24 iulie
2012, care a fost dat publicitii în mass-media i pe site-ul Consiliului Judeean
Bihor.
X
Dl.preedinte supune votului procesul-verbal al edinei anterioare (edina de
constituire a Consiliului Judeean Bihor din 30 iunie 2012) i nefiind obiecii, acesta
este votat în unanimitate.

X
Dl.preedinte: Odat cu realizarea convocrii i difuzrii materialelor ai luat
cunotin de proiectul
ORDINEI DE ZI:
1

1) Proiect de hotrâre privind aprobarea bugetului Judeului Bihor pe anul 2012 –
rectificat.
- Direcia General Economic
2) Proiect de hotrâre privind împuternicirea persoanelor care vor semna
documentele necesare derulrii creditului în valoare de 15.000 mii lei.
- Direcia General Economic
3) Proiect de hotrâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciiului bugetar
la 30 iunie 2012.
- Direcia General Economic
4) Proiect de hotrâre privind aprobarea raportului de expertiz tehnic
nr.1653/09.02.2009 pentru identificarea, destinaia i delimitarea imobilului
(construcii i teren) situat în Oradea, str. Republicii nr.35, reprezentând fosta
Policlinic nr.1 Oradea - fostul Palat al Finanelor Publice Oradea, aflat în domeniul
public al judeului Bihor i administrarea Consiliului Judeean Bihor.
- Direcia General Economic (Compartiment Administrare Patrimoniu)
5) Proiect de hotrâre privind însuirea raportului de evaluare pentru stabilirea
redevenei spaiului concesionat de ctre tehnician dentar d-na Curta Vasilica,
reprezentând laborator de tehnic dentar, situat în Oradea, str. Mihail Koglniceanu
nr.16, nr. cadastral 9038/2/6, CF nr. 10.057 Oradea aflat în domeniul privat al
Judeului Bihor.
- Direcia General Economic (Compartiment Administrare Patrimoniu)
6) Proiect de hotrâre privind aprobarea Planului de amplasament i delimitare a
imobilului situat în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.48, aflat în domeniul public al
judeului Bihor i în administrarea Centrului colar pentru Educaie Incluziv nr. 1
Oradea.
- Direcia General Economic (Compartiment Administrare Patrimoniu)
7) Proiect de hotrâre privind neexercitarea dreptului de preemiune asupra
imobilului reprezentând cota de ½ din cabinetul stomatologic nr. 5, situat în Oradea
str. M.Koglniceanu nr. 16.
- Direcia General Economic (Compartiment Administrare Patrimoniu)
8) Proiect de hotrâre privind revocarea dreptului de administrare a Consiliului
Local al Munipiului Oradea – prin Administraia Imobiliar Oradea asupra
imobilului situat în municipiul Oradea, Piaa Regele Ferdinand I. nr.6, aflat în
proprietatea Judeului Bihor i preluarea în administrarea Consiliului Judeean Bihor.
- Direcia General Economic (Compartiment Administrare Patrimoniu)
9) Proiect de hotrâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea
Teatrului „Regina Maria” Oradea i a Teatrului „Szigligeti Szinhaz” asupra
imobilului (construcii i teren) situat în Oradea, Piaa Regele Ferdinand I. nr. 6, aflat
în domeniul public al Judeului Bihor i în administrarea Consiliului Judeean Bihor.
- Direcia General Economic (Compartiment Administrare Patrimoniu)
10) Proiect de hotrâre privind trecerea bunului imobil turn pilon anten, situat în
Oradea, str. Armatei Române nr.1/A, nr. cadastral 10310/1, CF nr. 161858 Oradea,
din domeniul privat al judeului Bihor i folosina gratuit a Serviciului de
Telecomunicaii Speciale în domeniul public al Judeului Bihor i administrarea
Serviciului de Telecomunicaii Speciale.
- Direcia General Economic (Compartiment Administrare Patrimoniu)
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11) Proiect de hotrâre privind aprobarea solicitrii trecerii imobilului (construcii i
teren) situat în Oradea, Calea Clujului nr. 223, nr. cadastral 171238, CF nr. 171238
Oradea, din domeniul public al Statului Român i administrarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale prin Direcia pentru Agricultur a Judeului Bihor,
în domeniul public al Judeului Bihor i administrarea Consiliului Judeean Bihor.
- Direcia General Economic (Compartiment Administrare Patrimoniu)
12) Proiect de hotrâre privind neexercitarea dreptului de preemiune asupra
imobilului monument istoric “Casa Adorjan” situat în Oradea str. Patrioilor nr. 6 –
str. Moscovei nr. 4, apartament 6, parter, judeul Bihor.
- Direcia General Economic (Compartiment Administrare Patrimoniu)
13) Proiect de hotrâre privind mandatarea preedintelui Consiliului Judeean Bihor
în vederea reprezentrii în instan în dosarul nr. 68/35/2012 - Curtea de Apel
Oradea.
- Direcia General Economic (Compartiment Administrare Patrimoniu)
14) Proiect de hotrâre privind aprobarea modificrii statului de funcii pe anul 2012
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeean Bihor.
- Direcia General Economic (Compartiment Resurse Umane)
15) Proiect de hotrâre privind validarea Dispoziiei Preedintelui nr. 549 din
21.06.2012 privind reluarea activitii în funcia de director a domnului Lucaciu Ioan
la Centrul Medico-Social de Psihiatrie Nucet.
- Direcia General Economic (CMIS)
16) Proiect de hotrâre privind validarea Dispoziiei Preedintelui nr. 555 din
25.06.2012 privind încetarea numirii pe postul temporar vacant de director al
Centrului Medico-Social de Psihiatrie Nucet a doamnei Mihai Lenua Mioara.
- Direcia General Economic (CMIS)
Proiect de hotrâre privind modificarea Statului de funcii al Filarmonicii de Stat
Oradea, valabil pe anul 2012.
- Direcia General Economic (CMIS)
18) Proiect de hotrâre privind modificarea Statului de funcii al Spitalului de
Psihiatrie Nucet, valabil pe anul 2012.
- Direcia General Economic (CMIS)
19) Proiect de hotrâre privind modificarea Statului de funcii al Direciei de
Evidena Populaiei Judeul Bihor, valabil pe anul 2012.
- Direcia General Economic (CMIS)
20) Proiect de hotrâre privind aprobarea denumirilor unitilor de învmânt
special la nivelul judeului Bihor.
- Direcia General Economic (CMIS)
21) Proiect de hotrâre privind desemnarea nominal a 6 consilieri judeeni ca
membri în cadrul ATOP Bihor pentru mandatul 2012 – 2016.
- DGAPL – Serviciul Relaii cu Publicul, Registratur i ATOP
22) Proiect de hotrâre privind validarea desemnrii nominale a membrilor ATOP
pentru mandatul 2012 – 2016.
- DGAPL – Serviciul Relaii cu Publicul, Registratur i ATOP
23) Proiect de hotrâre privind modificarea componenei Comisiei pentru Protecia
Copilului Bihor.
- DGAPL – Compartimentul Relaii cu consilierii
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24) Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu pentru curse regulate
speciale pentru S.C. Corliana Trans S.R.L., pe traseul Oradea – Sântion (SC
Reropam SRL)
- Direcia Tehnic (Compartiment Autoritatea Judeean de Transport)
25) Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu pentru curse regulate
speciale pentru S.C. Codrean Trans S.R.L., pe traseul Oradea – Salonta (SC Inteva
Products Salonta SRL)
- Direcia Tehnic (Compartiment Autoritatea Judeean de Transport)
26) Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu pentru curse regulate
speciale pentru S.C. Transderna S.R.L., pe traseul Chilaz – Biharia (SC Hanil
Electronics SRL)
- Direcia Tehnic (Compartiment Autoritatea Judeean de Transport)
27) Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu pentru curse regulate
speciale pentru S.C. Pucu Trans S.R.L., pe traseul Oradea – Bor (SC Faist
Mekatronic SRL)
- Direcia Tehnic (Compartiment Autoritatea Judeean de Transport)
28) Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu pentru curse regulate
speciale pentru S.C. Pucu Trans S.R.L., pe traseul Oradea – Bor (SC Plexus
Services Ro SRL)
- Direcia Tehnic (Compartiment Autoritatea Judeean de Transport)
29) Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu pentru curse regulate
speciale pentru S.C. Trans Aled S.R.L., pe traseul Aled – Sbolciu (SC Class Furn
Romania SRL)
- Direcia Tehnic (Compartiment Autoritatea Judeean de Transport)
30) Proiect de hotrâre acordarea unei licene de traseu pentru curse regulate
speciale pentru S.C. Trans Aled S.R.L., pe traseul Tilecu – Sbolciu (SC Class
Furn Romania SRL)
- Direcia Tehnic (Compartiment Autoritatea Judeean de Transport)
31) Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu pentru curse regulate
speciale pentru S.C. Trans Aled S.R.L., pe traseul Aled– Peti (SC Luxrom SRL)
- Direcia Tehnic (Compartiment Autoritatea Judeean de Transport)
32) Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu pentru curse regulate
speciale pentru S.C. Trans Aled S.R.L., pe traseul Lugau de Sus– Aled (SC
Sarmac SRL)
-Direcia Tehnic (Compartiment Autoritatea Judeean de Transport)
33) Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu pentru curse regulate
speciale pentru S.C. Trans Aled S.R.L., pe traseul Beznea– Aled (SC Sarmac
SRL)
- Direcia Tehnic (Compartiment Autoritatea Judeean de Transport)
34) Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu pentru curse regulate
speciale pentru S.C. Doriszcris S.R.L., pe traseul Adoni– Marghita (SC Lukacs
Sandor SRL)
- Direcia Tehnic (Compartiment Autoritatea Judeean de Transport)
35) Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu pentru curse regulate
speciale pentru S.C. Nagy Trans S.R.L., pe traseul Galopetreu– Valea lui Mihai
(SC Luna Shoes SRL)
- Direcia Tehnic (Compartiment Autoritatea Judeean de Transport)
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36) Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu pentru curse regulate
speciale pentru S.C. Loreta Trans S.R.L., pe traseul Sânmartin– Sântandrei (SC DB
Precizion SRL)
- Direcia Tehnic (Compartiment Autoritatea Judeean de Transport)
37) Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu pentru curse regulate
speciale pentru S.C. Loreta Trans S.R.L., pe traseul Sânmartin– Oorhei (SC
Romanbag Production SRL)
- Direcia Tehnic (Compartiment Autoritatea Judeean de Transport)
38) Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu pentru curse regulate
speciale pentru S.C. Rodsedmar S.R.L., pe traseul Boianu Mare– Marghita.
-Direcia Tehnic (Compartiment Autoritatea Judeean de Transport)
39) Proiect de hotãrâre privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea General
a Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar „Transilvania de Nord” i a unui
reprezentant în Consiliul de Administraie al Asociaiei de Dezvoltare Dezvoltare
Intercomunitar „Transilvania de Nord” precum i mandatarea acestuia pentru a
propune i a vota preedintele Consiliului de Administraie.
-Direcia Tehnic (Compartiment Dezvoltare Regional)
40) Proiect de hotrâre privind modificarea HCJB nr. 42 din 24.02.2011 privind
aprobarea prefinanrii proiectului "Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile
protejate din Bihor i Hajdu-Bihar".
-Direcia Tehnic (Compartiment Dezvoltare Regional)
41) Proiect de hotarare privind privind aprobarea documentaiei tehnico-economice
(proiect tehnic) aferent obiectivului “Centru de informare în ariile protejate la Vadu
Criului” în cadrul proiectului "Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile
protejate din Bihor si Hajdu-Bihar".
-Direcia Tehnic (Compartiment Dezvoltare Regional)
42) Proiect de hotarare privind aprobarea documentaiei tehnico-economice
(proiect tehnic) aferent obiectivului “Centru de informare în ariile protejate la
Scueni” în cadrul proiectului "Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile
protejate din Bihor i Hajdu-Bihar".
-Direcia Tehnic (Compartiment Dezvoltare Regional)
43) Proiect de hotrâre privind aprobarea înfiinrii S.C. Parcuri Industriale Bihor
S.R.L.
- Direcia General Economic
44) Proiect de hotrâre privind aprobarea depunerii cererii i asigurarea co-finanrii
pentru proiectul
“Dezvoltarea parteneriatului Consiliul Judetean Bihor –
Cantonul St Gallen – Elvetia” în cadrul Programului de cooperare ElveianoRoman- Fondul tematic pentru parteneriate.
- Direcia Tehnic (Compartimentul Relaii Internaionale)
la care v propun o modificare i anume: am rugmintea ca Punctul 22 - Proiect de
hotrâre privind validarea desemnrii nominale a membrilor ATOP pentru mandatul
2012 – 2016 s –l trecem ultimul pe ordinea de zi.
Dac mai sunt propuneri de modificri la ordinea de zi?
Dac nu, cine este de acord cu aceast ordine de zi, cu modificarea pe care am
fcut-o?
Dl.Foncea: D-le preedinte...
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Dl.Preedinte: Da.
Dl.Foncea: La Comisia de protecie social Punctul 18, în urma discuiei, a
hotrât amânarea datorit faptului c nu exist la documentaie o declaraie a
managementului Spitalului de Psihiatrie Nucet privind încadrarea bugetar a
cheltuielilor din statul de funcii.
Dl.Preedinte: În urma a ceea ce se propune în proiectul de hotrâre, da?
Dl.Foncea: Da. i amânarea pentru o edin ulterioar.
Dl.Preedinte: Am îneles. Cu cele dou modificri...
Dl.Avrigeanu: Colegul nostru, Dume Dorel nu a depus jurmântul la cealalt
edin...
Dl.Preedinte: Aa este. Bun. Dup ce votm ordinea de zi o s-l rugm pe
colegul nostru Dume s depun jurmântul.
Aadar, cu cele dou modificri propuse cine este „pentru” aceast ordine de
zi? Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul ordinei de zi, cu modificrile de mai sus, este votat cu
unanimitate de voturi.
X
Dl.Preedinte: Îl rog pe colegul nostru, Dume Marcel s se prezinte pentru
depunerea jurmântului.
Pe dvs. v rog s v ridicai în picioare pentru acest moment.
X
Dl.Dume Dorel Marcel depune jurmântul.
Aplauze în sal.
Dl.Preedinte: V doresc succes!
X
Se trece la dezbateri:
Punctul 1: Proiect de hotrâre privind aprobarea bugetului Judeului Bihor pe
anul 2012 – rectificat.
Dl.Preedinte: Raport de avizare dl.Bulzan Traian, Comisia buget-finane.
Dl.Bulzan: Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotrâre, cu dou
amendamente; acestea sunt menionate în Raportul de avizare (anexat prezentului
proces-verbal).
Dl.Preedinte: V mulumesc.
Comentarii, discuii, dac avei?
Dl.vicepreedinte Kiss: V mulumesc, d-le preedinte.
Acum 6 ani am cumprat laptop-uri pentru consilierii judeeni; Atunci
dl.Voloeniuc a fost împotriv. Nu conteaz, dar asta am reinut c era prima dat
când cineva primete ceva i nu îi trebuie.
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În orice caz, în aceti 6 ani aceste laptop-uri s-au uzat atât moral cât i fizic.
Eu a propune – bineîneles aici am susinerea câtorva consilieri, sau mai
multor consilieri care au zis ca eu s spun acest lucru, mulumesc lor – a cere ca s
includem în bugetul Consiliului Judeean Bihor a unei sume pentru cumprarea altor
laptop-uri în locul acestora care exist.
Modernizarea sau repararea acestora ar costa cam tot atâta cât un laptop nou;
nu cred c Consiliul Judeean n-ar putea s-i permit acest lucru i sincer, acuma,
de data asta m bazez i pe votul d-lui Voloeniuc inând cont c poate pleac c de
la noi, dar ultimul lui gest ar fi foarte bun dac ar vota.
Dl.Preedinte: tii nouti pe care nu le tim noi, d-le vicepreedinte.
Dl.Voloeniuc: Mulumesc d-lui Kiss pentru c i-a adus aminte de acel
episod; diferena era c eu eram în opoziie atunci, acuma sunt la putere; faptul c
intr suma pentru laptop-uri în suma global de buget, vin s votez bugetul, dar dac
conducerea consider c nu trebuie s-mi cumpere i mie un laptop eu sunt de acord.
Oricum am lucrat i în 2008-2012 cu laptop-ul personal. Da. Mulumesc.
Dl.Preedinte: Da. Dar, v întreb acum d-le vicepreedinte care e bugetul
pentru acest lucru?
Dl.vicepreedinte Kiss: Eu n-a zice acuma un buget pentru c, sper c mâine
n-o s citim altceva în ziare – eu cred c trebuie cumprat un laptop care este
modern acum i care satisface cerinele consilierilor; c de altfel, am aceast hârtie,
cam aa trebuie s primeasc toat lumea. Pân la urm trebuie s alegem între
aceste dou lucruri. M gândesc c nu putem merge înapoi în timp. Totui cu un
laptop, cum vd eu situaia, pentru urmtorii 6 ani când va trebui din nou schimbat
trebuie s fie unul mai performant. Nu tiu cât cost unul, asta va trebui s vedem.
Eu am laptop, dar nu este relevant cât am dat eu pe el.
Dl.Preedinte: Mulumim pentru intervenie.
Am auzit din partea d-lui Bulzan Raportul de avizare; deocamdat vorbim
acum despre acest proiect; am reinut i propunerea dvs.; urmeaz ca s supunem la
vot i aceast propunere care într-un viitor apropiat s se transforme i într-un
proiect de hotrâre.
D-le Avrigeanu: Nu e nevoie de proiect de hotrâre pentru acest lucru. Prin
serviciile din Consiliul Judeean se poate face achiziie.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect de hotrâre cu modificrile
fcute. Cine este „pentru”?
Supus votului, proiectul este votat în unanimitate.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 147 din 31 iulie 2012.
Dl.Preedinte: V consult prin vot i pentru propunerea d-lui vicepreedinte
Kiss, dac suntei de acord. Cine este pentru?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, propunerea este votat în unanimitate.
Dl.Preedinte: Propunerea dvs. a fost luat în calcul i urmeaz ca în edinele
urmtoare s convenim i asupra modalitii i s stabilim asupra acestei sume
pentru cumrarea de laptop-uri pentru consilieri.
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X
Punctul 2: Proiect de hotrâre privind împuternicirea persoanelor care vor
semna documentele necesare derulrii creditului în valoare de 15.000 mii lei.
Dl.Preedinte: Raport de avizare, Comisia juridic, dl.Szabo i Comisia
economic, dl.Bulzan.
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Bulzan: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului proiectul de hotrâre. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Mulumesc foarte mult.
Supus votului, proiectul este votat în unanimitate.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 148 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 3: Proiect de hotrâre privind aprobarea contului de încheiere a
exerciiului bugetar la 30 iunie 2012.
Dl.Preedinte: Comisia de buget-finane?
Dl.Bulzan: Fiind o chestiune tehnic, care se face trimestrial, dup noile
reglementri legale, Comisia a avizat favorabil proiectul.
Dl.Preedinte: Da. Mulumesc.
Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”? Mulumesc. „Împotriv”?
„Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat în unanimitate.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 149 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 4: Proiect de hotrâre privind aprobarea raportului de expertiz
tehnic nr.1653/09.02.2009 pentru identificarea, destinaia i delimitarea imobilului
(construcii i teren) situat în Oradea, str. Republicii nr.35, reprezentând fosta
Policlinic nr.1 Oradea - fostul Palat al Finanelor Publice Oradea, aflat în domeniul
public al judeului Bihor i administrarea Consiliului Judeean Bihor.
Dl.Preedinte: Raport de avizare, dl.Szabo Odon, Comisia juridic i
dl.Bulzan Traian, Comisia economic.
Dl.Bulzan: Comisia de buget-finane i-a însuit lucrarea i a aprobat
proiectul.
Dl.Szabo: D-le preedinte, noi în Comisia juridic, întrucât am solicitat date
noi cu privire la acest imobil i punctul de vedere al celor în cauz, le-am solicitat s
vedem care au fost materialele pe baza crora Comisia special de retrocedare a luat
decizia. Întrucât nu am reuit s-l parcurgem în totalitate am solicitat amânarea
acestui punct de pe ordinea de zi, pe edina din august.
Dl.Preedinte: Da. Alte pucte de vedere?
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Dl.Avrigeanu: Eu cred c nu are rost s-l amânm pe edina din august, mai
ales c e un simplu raport de expertiz tehnic, trebuie o simpl majoritate simpl,
nu e nevoie de 2 treimi, nu e de patrimoniu.
Dl.Preedinte: Am îneles.
Dl.Szabo O.: Are dreptate dl.-Avrigeanu în sensul c nu e chestiune de dou
treimi, în schimb, raportul conine ca i prere a expertului, pe care e drept, Consiliul
i-l însuete, anumite puncte de vedere care par contrazise de prerea celor care au
depus documentaia ulterior realizrii acestei expertize. În ceea ce privete faptul c
documentaia pe care eu am prezentat-o i o s-o transmit la toi ceilali, - n-am avut
posibilitatea pentru c este o documentaie destul de stufoas i a fi dorit s-o aib
toi consilierii – în care se prevede faptul c acest imobil a fost construit pe baza
unui împrumut al Ordinului Mizericordian dovedit în documentaia realizat la
Arhivele Naionale din Judeul Bihor, Statul Român a pltit chirie pentru acest
imobil în anul 1923 – 1924, exist aceste documente la Arhive i aceste documente
sunt noi fa de expertiza realizat, documente de care nu a putut beneficia la
momentul respectiv expertul care mergea doar pe o expertiz stricto-senso mergând
doar pe documentele de care beneficia la acel moment. Din acest motiv am solicitat
amânarea.
Dl.Preedinte: Mulumesc. Mulumesc tare mult. Rog s fii mai concii în
preri; ai observat c ordinea de zi e destul de stufoas i am rugmintea s
încercai s fii mai concii. Voi supune la vot orice propunere a dvs., dar v-a ruga
s nu intrm în amnunte; proiectul de la Punctul 4 face obiectul hotrârii privind
aceast expertiz. S nu intrm în fond c atunci nu mai terminm nici în 5 zile. Da,
d-le îrle.
Dl.îrle: D-le preedinte, eu v rog s-i dai voie d-nei secretar s ne prezinte
din punct de vedere juridic cum stau lucrurile pentru c noi avem un proces cu
aceast comisie naional; s ne spun din punct de vedere juridic în ce msur acest
raport împieteaz sau întârzie sau arunc în afara termenelor legale procesul pe care
noi îl avem cu comisia pentru retrocedarea cldirii.
Dl.Preedinte: Dac deschidei fiierul avei la Punctul 4 totul i v putei
lmuri i singur. Nu de alta, dar cu atâtea puncte pe ordinea de zi trebuie s înelegei
c dureaz foarte mult pân s ajungem cu ea la capt. Deci, înc o dat revin cu
aceast rugminte: v rog s v referii dac despre acest proiect putem vorbi ceva în
plus. Dac nu, supun ateniei dvs., votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu 27 voturi „pentru” i 7 „abineri” (d-nii:
Kiss Alexandru, Szabo Odon, Forró László, Grim András, Sárközi Alexandru, Turucz
Maria, Szabó Stefan-Gheza).
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 150 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 5: Proiect de hotrâre privind însuirea raportului de evaluare pentru
stabilirea redevenei spaiului concesionat de ctre tehnician dentar d-na Curta
Vasilica, reprezentând laborator de tehnic dentar, situat în Oradea, str. Mihail
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Koglniceanu nr.16, nr. cadastral 9038/2/6, CF nr. 10.057 Oradea aflat în domeniul
privat al Judeului Bihor.
Dl.Preedinte: Dl.Bulzan, Comisia economic i Szabo Odon, Comisia
juridic?
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finane.
Dl.Preedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 151 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 6: Proiect de hotrâre privind aprobarea Planului de amplasament i
delimitare a imobilului situat în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.48, aflat în
domeniul public al judeului Bihor i în administrarea Centrului colar pentru
Educaie Incluziv nr. 1 Oradea.
Dl.Preedinte: Comisia juridic i Comisia de buget.
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finane.
Dl.Preedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 152 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 7: Proiect de hotrâre privind neexercitarea dreptului de preemiune
asupra imobilului reprezentând cota de ½ din cabinetul stomatologic nr. 5, situat în
Oradea str. M.Koglniceanu nr. 16.
Dl.Preedinte: Raport de evizare, dl.Szabo Odon, Comisia juridic i dl.
Bulzan, Comisia de buget.
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finane.
Dl.Preedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 153 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 8: Proiect de hotrâre privind revocarea dreptului de administrare a
Consiliului Local al Munipiului Oradea – prin Administraia Imobiliar Oradea
1

asupra imobilului situat în municipiul Oradea, Piaa Regele Ferdinand I nr.6, aflat în
proprietatea Judeului Bihor i preluarea în administrarea Consiliului Judeean Bihor.
Dl.Preedinte: Raport de evizare, dl.Szabo Odon, Comisia juridic i dl.
Bulzan, Comisia de buget.Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finane.
Dl.Preedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 154 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 9: Proiect de hotrâre privind constituirea dreptului de administrare
în favoarea Teatrului „Regina Maria” Oradea i a Teatrului „Szigligeti Szinhaz”
asupra imobilului (construcii i teren) situat în Oradea, Piaa Regele Ferdinand I. nr.
6, aflat în domeniul public al Judeului Bihor i în administrarea Consiliului Judeean
Bihor.
Dl.Preedinte: Raport de avizare, dl.Szabo Odon, Comisia juridic i dl.
Bulzan Traian, Comisia de buget.
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finane.
Dl.Preedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 155 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 10: Proiect de hotrâre privind trecerea bunului imobil turn pilon
anten, situat în Oradea, str. Armatei Române nr.1/A, nr. cadastral 10310/1, CF nr.
161858 Oradea, din domeniul privat al judeului Bihor i folosina gratuit a
Serviciului de Telecomunicaii Speciale în domeniul public al Judeului Bihor i
administrarea Serviciului de Telecomunicaii Speciale.
Dl.Preedinte: Raport de avizare, dl.Szabo Odon, Comisia juridic i dl.
Bulzan Traian, Comisia de buget.
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finane.
Dl.Avrigeanu: Doar o observaie: este deja în domeniul privat al judeului
Bihor, îl trecem în domeniul public. Rugmintea mea: când se face contractul de
predare la STS, s întrein pilonul Serviciului de Telecomunicaii Speciale c este
jalnic acel turn din curtea muzeului, este ruginit, este ca o ruin. Dac tot îl dm
gratuit, s se treac în contractul de predare s-l întrein.
Dl.Preedinte: Am îneles i v mulumesc pentru observaie.
Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
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Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 156 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 11: Proiect de hotrâre privind aprobarea solicitrii trecerii
imobilului (construcii i teren) situat în Oradea, Calea Clujului nr. 223, nr. cadastral
171238, CF nr. 171238 Oradea, din domeniul public al Statului Român i
administrarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale prin Direcia pentru
Agricultur a Judeului Bihor, în domeniul public al Judeului Bihor i administrarea
Consiliului Judeean Bihor.
Dl.Preedinte: Comisia juridic i Comisia de buget.
Dl.Szabo: Aviz favorabil, cu meniunea introducerii Anexei nr.2 în cazul în
care exist posibilitatea ca i celelalte centre care nu sunt grevate de sarcini, în acest
context s fie anexate i s le prelum noi, Consiliul Judeean în proprietate , s
mergem mai departe pe acestea vorbim de fostele centre fito-sanitare; avem avizul
Ministerului; iar pentru celelalte, în cazul în care acestea sunt libere de sarcini, s
vedem care va fi soarta lor. V mulumesc.
Dl.Preedinte: Da. V mulumesc i eu. Dl.Bulzan Traian?
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finane.
Dl.Preedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 157 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 12. Proiect de hotrâre privind neexercitarea dreptului de preemiune
asupra imobilului monument istoric “Casa Adorjan” situat în Oradea str. Patrioilor
nr. 6 – str. Moscovei nr. 4, apartament 6, parter, judeul Bihor.
Dl.Preedinte: Comisia juridic i Comisia de buget.
Dl.Szabo: Aviz favorabil, cu aceeai procedur: în sensul c la acest pre, nu
ne exercitm dreptul de preemiune, dac scade atunci s fim informai în continuare
s ne putem pronuna.
Dl.Preedinte: Am îneles. S-a consemnat. Dl.Bulzan Traian?
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finane.
Dl.Preedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 158 din 31 iulie 2012.
X
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Punctul 13. Proiect de hotrâre privind mandatarea preedintelui Consiliului
Judeean Bihor în vederea reprezentrii în instan în dosarul nr. 68/35/2012 - Curtea
de Apel Oradea.
Dl.Preedinte: Raport de avizare, dl.Szabo Odon, Comisia juridic?
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Dl.Bulzan Traian, Comisia de buget?
Dl.Bulzan: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 159 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 14. Proiect de hotrâre privind aprobarea modificrii statului de
funcii pe anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeean Bihor.
Dl.Preedinte: Comisia juridic?
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 160 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 15. Proiect de hotrâre privind validarea Dispoziiei Preedintelui nr.
549 din 21.06.2012 privind reluarea activitii în funcia de director a domnului
Lucaciu Ioan la Centrul Medico-Social de Psihiatrie Nucet.
Dl.Preedinte: Comisia juridic i Comisia social.
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Foncea: Aviz favorabil din partea Comisiei sociale.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 161 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 16. - Proiect de hotrâre privind validarea Dispoziiei Preedintelui
nr. 555 din 25.06.2012 privind încetarea numirii pe postul temporar vacant de
director al Centrului Medico-Social de Psihiatrie Nucet a doamnei Mihai Lenua
Mioara.
Dl.Preedinte: Comisia juridic i Comisia social.
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Foncea: Aviz favorabil din partea Comisiei sociale.
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Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 162 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 17. - Proiect de hotrâre privind modificarea Statului de funcii al
Filarmonicii de Stat Oradea, valabil pe anul 2012.
Dl.Preedinte: Comisia juridic i Comisia de cultur.
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Forro: Aviz favorabil din partea Comisiei de cultur.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 163 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 18. - Proiect de hotrâre privind modificarea Statului de funcii al
Spitalului de Psihiatrie Nucet, valabil pe anul 2012.
-RETR AS X
Punctul 19. - Proiect de hotrâre privind modificarea Statului de funcii al
Direciei de Evidena Populaiei Judeul Bihor, valabil pe anul 2012.
Dl.Preedinte: Comisia juridic?
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 164 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 20: Proiect de hotrâre privind aprobarea denumirilor unitilor de
învmânt special la nivelul judeului Bihor.
Dl.Preedinte: Comisia juridic i Comisia de cultur.
Dl.Szabo: Aviz favorabil, cu modificarea titlului i în coninut, modificare
menionat în Raportul de avizare al Comisiei (anexat la prezentul proces-verbal).
Dl.Preedinte: Punctul de vedere al juritilor, v rog? Sau al dvs., d-n
secretar.
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D-na Secretar: Sunt de acord cu aceast modificare în sensul c într-adevr
este doar o modificare a hotrârii privind doar structura. Da, este legal.
Dl.Preedinte: Da. Mulumesc.
Dl.Forro: Aviz favorabil din partea Comisiei de cultur.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect, cu modificarea propus de
Comisia juridic. Cine este „pentru”? Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 165 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 21: Proiect de hotrâre privind desemnarea nominal a 6 consilieri
judeeni ca membri în cadrul ATOP Bihor pentru mandatul 2012 – 2016.
Dl.Preedinte: Comisia juridic?
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Cred c trebuie s venim cu propuneri concrete din partea
fiecrui grup. Propuneri, v rog!
Din partea grupului P.N.L., dl. Voloeniuc propune ca membri în ATOP pe
d-nii: Pop Viorel Mircea i Bezi Ovidiu.
Din partea grupului P.S.D., dl. Copil propune ca membri în ATOP pe d-na
Butic Valentina i pe dl.Rotar Marius.
Din partea grupului U.D.M.R., dl. Szabo Odon propune ca membri în ATOP
pe dl.Grim Andras i pe dânsul.
Din partea grupului P.D.L., dl. Avrigeanu Ionel se propune ca membru în
ATOP pe dânsul.
D-na Secretar: Se voteaz cu vot deschis sau secret. Dvs. hotrâi.
Se hotrte vot deschis.
Dl.Szabo O: D-le preedinte, dai-mi voie: nu a vrea s votm deschis pentru
c exist posibilitatea ca aceast hotrâre s fie atacat la instan i s respectm
regulamentul. tiu c e o chestiune de procedur. Nu se poate realiza vot deschis pe
persoane numai dac se îndeplinete numrul de persoane cu numrul de locuri
libere. Îmi cer scuze, nu vreau s...; dac suntem 6 atunci e vot deschis, dac suntem
7 atunci e vot secret.
Se hotrte vot secret.
Se întocmesc buletinele de vot i începe procedura de vot secret.
X
Înainte de anunarea rezultatului votului, dl.Grim Andras renun la
nominalizarea ca membru în ATOP.
X
În urma renunrii d-lui Grim Andras rmân, în urma propunerilor fcute, ca
membri în ATOP urmtorii:
1. Pop Viorel Mircea
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2. Bezi Ovidiu
3. Butic Valentina
4. Rotar Marius
5. Szabo Odon
6. Avrigeanu Ionel
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”? V doresc succes!
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 166 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 22: SE VA DISCUTA ULTIMUL.
X
Punctul 23: Proiect de hotrâre privind modificarea componenei Comisiei
pentru Protecia Copilului Bihor.
Dl.Preedinte: Comisia juridic i Comisia social.
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Foncea: Aviz favorabil din partea Comisiei sociale.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 168 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 24: Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu
pentru curse regulate speciale pentru S.C. Corliana Trans S.R.L., pe traseul Oradea –
Sântion (SC Reropam SRL).
Dl.Preedinte: Raport de avizare, dl.Rotar Marius, Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 169 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 25: Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu
pentru curse regulate speciale pentru S.C. Codrean Trans S.R.L., pe traseul Oradea –
Salonta (SC Inteva Products Salonta SRL).
Dl.Preedinte: Comisia de urbanism.
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Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 170 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 26: Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu
pentru curse regulate speciale pentru S.C. Transderna S.R.L., pe traseul Chilaz –
Biharia (SC Hanil Electronics SRL).
Dl.Preedinte: Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 171 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 27: Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu
pentru curse regulate speciale pentru S.C. Pucu Trans S.R.L., pe traseul Oradea –
Bor (SC Faist Mekatronic SRL).
Dl.Preedinte: Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 172 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 28: Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu
pentru curse regulate speciale pentru S.C. Pucu Trans S.R.L., pe traseul Oradea –
Bor (SC Plexus Services Ro SRL).
Dl.Preedinte: Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 173 din 31 iulie 2012.
X
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Punctul 29: Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu
pentru curse regulate speciale pentru S.C. Trans Aled S.R.L., pe traseul Aled –
Sbolciu (SC Class Furn Romania SRL).
Dl.Preedinte: Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 174 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 30: Proiect de hotrâre acordarea unei licene de traseu pentru curse
regulate speciale pentru S.C. Trans Aled S.R.L., pe traseul Tilecu – Sbolciu (SC
Class Furn Romania SRL).
Dl.Preedinte: Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 175 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 31: Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu
pentru curse regulate speciale pentru S.C. Trans Aled S.R.L., pe traseul Aled–
Peti (SC Luxrom SRL).
Dl.Preedinte: Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 176 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 32: Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu
pentru curse regulate speciale pentru S.C. Trans Aled S.R.L., pe traseul Lugau de
Sus– Aled (SC Sarmac SRL).
Dl.Preedinte: Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 177 din 31 iulie 2012.
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X
Punctul 33: Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu
pentru curse regulate speciale pentru S.C. Trans Aled S.R.L., pe traseul Beznea–
Aled (SC Sarmac SRL).
Dl.Preedinte: Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 178 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 34: Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu
pentru curse regulate speciale pentru S.C. Doriszcris S.R.L., pe traseul Adoni–
Marghita (SC Lukacs Sandor SRL).
Dl.Preedinte: Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 179 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 35: Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu
pentru curse regulate speciale pentru S.C. Nagy Trans S.R.L., pe traseul
Galopetreu– Valea lui Mihai (SC Luna Shoes SRL).
Dl.Preedinte: Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 180 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 36: Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu
pentru curse regulate speciale pentru S.C. Loreta Trans S.R.L., pe traseul
Sânmartin– Sântandrei (SC DB Precizion SRL).
Dl.Preedinte: Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
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„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 181 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 37: Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu
pentru curse regulate speciale pentru S.C. Loreta Trans S.R.L., pe traseul
Sânmartin– Oorhei (SC Romanbag Production SRL).
Dl.Preedinte: Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 182 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 38: Proiect de hotrâre privind acordarea unei licene de traseu
pentru curse regulate speciale pentru S.C. Rodsedmar S.R.L., pe traseul Boianu
Mare– Marghita.
Dl.Preedinte: Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului dvs. acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 183 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 39: Proiect de hotãrâre privind desemnarea unui reprezentant în
Adunarea General a Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar „Transilvania de
Nord” i a unui reprezentant în Consiliul de Administraie al Asociaiei de
Dezvoltare Dezvoltare Intercomunitar „Transilvania de Nord” precum i
mandatarea acestuia pentru a propune i a vota preedintele Consiliului de
Administraie.
Dl.Preedinte: Raport de avizare, dl.Szabo Odon, Comisia juridic.
Dl.Szabo O.: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Mulumesc.
Dl.Voloeniuc: Îl propun pe dl.Horia Cari în Consiliul de Administraie al
Asociaiei de Dezvoltare Dezvoltare Intercomunitar „Transilvania de Nord”.
Dl.Preedinte: Deci, în Adunarea General rmâne preedintele Consiliului
Judeean în persoana subsemnatului i în Consiliul de Administraie, dl.Cari Horia.
Supun votului dvs. aceste propuneri. Cine este „pentru”?
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„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, propunerile sunt votate cu unanimitate de voturi.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 184 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 40: Proiect de hotrâre privind modificarea HCJB nr. 42 din
24.02.2011 privind aprobarea prefinanrii proiectului "Amenajarea infrastructurii de
mediu în ariile protejate din Bihor i Hajdu-Bihar".
Dl.Preedinte: Comisia economic i Comisia juridic.
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finane.
Dl.Preedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 185 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 41: Proiect de hotarare privind privind aprobarea documentaiei
tehnico-economice (proiect tehnic) aferent obiectivului “Centru de informare în
ariile protejate la Vadu Criului” în cadrul proiectului "Amenajarea infrastructurii de
mediu în ariile protejate din Bihor si Hajdu-Bihar".
Dl.Preedinte: Comisia economic i Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finane.
Dl.Preedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 186 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 42: Proiect de hotarare privind aprobarea documentaiei tehnicoeconomice (proiect tehnic) aferent obiectivului “Centru de informare în ariile
protejate la Scueni” în cadrul proiectului "Amenajarea infrastructurii de mediu în
ariile protejate din Bihor i Hajdu-Bihar".
Dl.Preedinte: Comisia economic i Comisia de urbanism.
Dl.Rotar: Aviz favorabil.
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finane.
Dl.Preedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 187 din 31 iulie 2012.
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X
Punctul 43: Proiect de hotrâre privind aprobarea înfiinrii S.C. Parcuri
Industriale Bihor S.R.L.
Dl.Preedinte: Comisia economic i Comisia juridic.
Dl.Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei de buget-finane, cu meniunea
de modificare a capitalului social de la 1000 la 10.000.
Dl.Preedinte: De la 1000 la 10.000. Da?
Dl.Bulzan: Da.
Dl.Preedinte: Mulumesc. Dl.Szabo Odon?
Dl.Szabo: Aviz favorabil. V propun o modificare, d-le preedinte: la art.3, la
Consiliul de Administraie s fie în loc de 3 persoane, 5 persoane.
Dl.Preedinte: Am îneles. Cine este „pentru” cifra 5?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Dl.Avrigeanu: Eu aa cred c pentru o firm serioas capitalul social e foarte
mic, dar am îneles la comisie c pentru ca s nu se imobilizeze sume foarte mari
pân la intrarea în activitate s-a propus majorarea la 10.000. Asta ne-ar ajunge la
salarii pentru dou luni de zile, tot capitalul social.
Dar pentru c tot suntem la punctul sta eu v-a ruga dac ai putea s ne
facei o prezentare a programului de guvernare pentru aceti patru ani; s ne spunei
care sunt obiectivele coaliiei, sigur c reprezentanii de la PSD i UDMR cunosc
aceste obiective, pentru c e bine, din punctul meu de vedere, s tim pentru
urmtorii patru ani care v sunt obiectivele, iar din opartea noastr s avei susinere
acolo unde considerm c este cazul i pentru c tot la punctul sta vreau s v spun
c nu avem un regulament de funcionare al Consiliului judeean; adic avem unul,
dar este vechi, de acum 8-9 ani; cred c d-na secretar v-a informat sau staful dvs.
pentru c dvs., ca vechi parlamentar cred c tii c întotdeauna la început de
activitate unul din punctele principale care se adopt este regulamentul de
funcionare pentru ca s funcionm în condiii normale.
Dl.Preedinte: Da. V mulumesc. O s propun într-una din edinele
urmtoare, dac vrei s fie o edin public sau dac vrei s facem o întâlnire cu
grupurile partidelor care fac astzi parte din Consiliul Judeean i s discutm aceste
puncte în mod distinct. S-ar putea s v par puine punctele de pe ordinea de zi de
astzi i din acest punct de vedere s încercm s discutm înc vreo 2-3 ore.
În alt ordine de idei, s-a discutat destul de mult i cred c în casa fiecrui om
ar fi trebuit s apar, prin oamenii notri mcar, dac nu am putut noi s discutm
cu fiecare cetean al judeului Bihor, despre aceste puncte din programul nostru
pentru urmtorii patru ani.
V propun ca într-o edin viitoare sau în una din întâlnirile noastre s
abordm aceste subiecte.
Dl.Avrigeanu: Nu, nu astzi. La o edin viitoare, e în regul.
Dl.Preedinte: Da, am îneles. Mulumesc.
Da. S facem nominalizrile.
D-na Secretar: Da, dar, cei care vor face parte din Consiliul de Administraie
intr în stare de incompatibilitate ca i consilier judeean. Deci, conform legii cei
care vor face parte din Consiliul de Administraie la SC Parcuri Industriale intr în
stare de incompatibilitate cu calitatea de consilier judeean. Legea spune c nu poate
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fi consilier judeean în acelai timp în Consiliul de Administraie la o instituie pe
care eu sunt acionar unic pentru c ar însemna: eu votez, eu fac, eu... cât face parte
din consiliul de administraie la unitile pe care consiliul judeean le înfiineaz.
Dl. Voloeniuc: Dar angajaii?
D-na Secretar: Ei pot face.
Dl.Avrigeanu: Ei pot face parte din Consiliul de Administraie.
Dl.Voloeniuc: D-le preedinte, în acest caz ar trebui s votm doar punctul
distinct fr nominalizare în consiliul de administraie, dac este posibil juridic.
D-na Secretar: Da, este posibil.
Dl.Voloeniuc: Fr nominalizarea persoanelor, pentru c grupurile au propus
ori angajai, ori consilieri judeeni pentru a face parte din Consiliul de Administraie.
Dl.Szabo O.: D-le preedinte, am o propunere care poate rezolva aceast
chestiune de consens în sensul s votm proiectul de hotrâre spunând c
desemnarea Consiliului de Administraie s se realizeze dup formula 2-2-1; dvs.
propunei ca i preedinte i asta ulterior, prin dispoziie se poate realiza: 2 sunt
nominalizai în Consiliul de administraie de ctre preedinte, 2 numii de
dl.vicepreedinte Mang i 1 reprezentant propus de ctre dl.vicepreedinte Kiss. i
atunci, având structura i cei nominalizai votai în plen, ulterior se va completa
hotrârea prin dispoziia preedintelui. i atunci este i hotrârea complet, i
dispoziia preedintelui.
Dl.Avrigeanu: Noi suntem de acord, dar juridic nu stm în picioare. Nu stm.
La propunerea dvs. nominalizai toi cei 5 reprezentani i ne propunei în plen i
aprobm.
Dl.Preedinte: Am îneles. V mulumesc.
Dl. Szabo O: D/le preedinte, d-na Soltnel, eu propun ....
D-na Secretar: Propunerea dvs. a fost pertinent, dar ai avut din partea
domnului consilier Avrigeanu faptul c nu dorete decât s fie nominalizai acum.
Ori se supune la vot propunerea dvs. i vedem dac trece sau nu. Din punct de
vedere legal este o.k. ca ulterior s ratific, s confirm, s validez, sunt cele trei
maniere juridice prin care pot reveni asupra acestui act. Dvs. vei decide dac vei
merge pe structura 2-2-1 sau vei alege cei 5 oameni acum.
V rog supunei la vot.
Dl.Preedinte: Am îneles.
Supun votului, pe formula 2-2-1 propus de dl.Szabo Odon. Cine este
„pentru”?
Mulumesc. „Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului propunerea este votat cu 28 voturi ”pentru” i 6 ”abineri”.
Dl.Avrigeanu: Preedinii nu au calitate de a face propunerile numai în
calitate de consilieri judeeni. Ori se face în plenul Consiliului Judeean, ori... aici e
vorba de legalitate.
Dl.Preedinte: Atunci cizelm hotrârea...
D-na Secretar: Dac-mi permitei, d-le preedinte, numai o secund: eu cred
c ne-am grbit cu toii i acele spaii nu au fost lsate întâmpltor, liber. i dl.Odon
tie mai bine ca oricine la ce fac referire. Vorbim despre Ordonana de urgen
nr.109 care spune: ”consiliile de administraie se vor face pe baza unui concurs”. Da,
d-le Odon?
Dl.Szabo O: Da.
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D-na Secretar: Prin urmare, noi putem face aceast nominalizare, dar aceast
nominalizare va intra în conflict cu Ordonana 109.
Dl.Szabo O: Urmeaz s se realizeze o procedur.
D-na Secretar: Exact. i, prin urmare la acest art.3, d-le preedinte, n-are rost
s spunem cine vor fi aceste persoane pentru c aceste persoane vor fi delegate prin
concurs, conform OUG nr.109.
Dl.Preedinte: Dar formularea ca i numr de persoane cred c e în regul, nu?
D-na Secretar: Da.
Dl.Preedinte: Cu cifra 5 toat lumea a fost de acord, da? Mulumim.
Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”? Mulumesc. „Împotriv”?
„Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 188 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 44: Proiect de hotrâre privind aprobarea depunerii cererii i
asigurarea co-finanrii pentru proiectul “Dezvoltarea parteneriatului Consiliul
Judetean Bihor – Cantonul St Gallen – Elvetia” în cadrul Programului de cooperare
Elveiano- Roman- Fondul tematic pentru parteneriate.
Dl.Preedinte: Comisia economic i Comisia juridic.
Dl.Bulzan: Aviz favorabil.
Dl.Szabo: Aviz favorabil.
Dl.Preedinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”? Mulumesc.
„Împotriv”? „Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 189 din 31 iulie 2012.
X
Punctul 22: Proiect de hotrâre privind validarea desemnrii nominale a
membrilor ATOP pentru mandatul 2012 – 2016.
Dl.Preedinte: Comisia juridic.
Dl.Szabo: Aviz favorabil. D-le preedinte, ar trebui o pauz pentru a ne
organiza.
Dl.Preedinte: Propun o scurt pauz pentru acest punct.
X
PAUZ
X
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Dup pauz, noii membri ATOP informeaz c dl.Pop Viorel Mircea a fost
ales preedinte ATOP, iar membrii comisiilor ATOP sunt menionai în Raportul de
avizare al Comisiei Judiric (anexat prezentului proces-verbal).
Dl.Szabo O.: Indemnizaia membrilor ATOP rmâne aceeai.
Dl.Preedinte: Voiam s spun i eu aceasta.
Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”? Mulumesc. „Împotriv”?
„Abineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru”.
În baza votului exprimat se adopt Hotrârea nr. 167 din 31 iulie 2012.
X
Dl.Preedinte: Fceam i aceast observaie: nu se modific indemnizaiile
fa de cele pe care le tiai din anii trecui.
X
V mulumesc pentru participare.
X
Declar edina închis.
X
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREEDINTE,
Cornel Popa

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Carmen Soltnel

C.L. /1 ex.
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