PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bihor din
data de 27 iunie 2013
Şedinţa se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României.
X
Dl Preşedinte: Bună ziua.
Dl Preşedinte anunţă prezenţa la şedinţa de azi, 27.06.2013. Vreau să vă anunț că
suntem în cvorum de ședinta cu doar doi absenți: Dl Dume și Dl Petruț.
PREZENŢI:
Cornel Popa - preşedinte, dnii: Mang Ioan și Kiss Alexandru – vicepreşedinți, Avrigeanu
Ionel, Bezi Ovidiu, Birta Florin-Alin, Bogdan Florin-Emil, Bogdan Traian, Bulzan Traian,
Butișcă Valentina, Copil Ovidiu Traian, Costa Traian, Derșidan Dan Ioan, Forró László,
Foncea Gheorghe Dacian, Gherdan Nicolae, Grim András, Popa Alina, Lakatos Ioan,
Maghiar Călin, Oros Florian-Victor, Pantiș Carmen, Pavel Emilian, Pop Viorel-Mircea,
Sala Ioan, Sárközi Alexandru, Straniș Mircea, Szabó Stefan-Gheza, Turucz Maria,
Scridon Smaranda-Rozaura-Maria, Voloșeniuc Dumitru, Toderici Mihai, Țîrle Radu –
consilieri și doamna Carmen Soltănel, secretar al judeţului.
ABSENȚI:
Dnii: Dume Dorel, Petruț Vasile – consilieri județeni.
Participă invitaţi pe marginea punctelor de la ordinea de zi.
Sunt prezenţi în sală reprezentanţi ai mass-media locală.
X
Convocarea Consiliului Judeţean s-a făcut prin Dispoziţia nr. 325 din 20.06.2013,
care a fost dată publicităţii în mass-media şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor.
X
Dl Preşedinte supune votului procesul-verbal al şedinţei ordinare din 31 mai 2013
și nefiind obiecții, procesul-verbal este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
X
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Dl Preşedinte: Supun votului dvs.
ORDINEA DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor
subordonate, pe anul 2013 – rectificat.
- Direcția Generală Economică
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bihor, valabile pe anul 2013.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul
2013 la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor și Comuna Paleu
Direcția Generală Economică (CMIS)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor și Comuna Tileagd
- Direcția Generală Economică (CMIS)
6. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cotei de combustibil pentru autoutilitara
Volkswagen tip M1 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.105 din
25 aprilie 2013 privind concursul de proiecte de management organizat pentru Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor
- Direcția Generală Economică (CMIS)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective întocmit pentru Biblioteca
Județeană ”Gheorghe Șincai” Oradea.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective întocmit pentru Revista
”Familia”.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în
Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență ”Avram Iancu” Oradea.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management al domnului Todor
Albert, întocmit pentru Filarmonica de Stat Oradea pe perioada 2013-2017
- Direcția Generală Economică (CMIS)
12. Proiect de hotărâre privind rearondarea localităților din județul Bihor la Serviciile
Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor, prin desprinderea comunei Săcădat de la
S.P.C.L.E.P. Oradea și arondarea la S.P.C.L.E.P. Săcădat
- Direcția Generală Economică (CMIS)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (Studiu de
fezabilitate) aferentă obiectivului ”Reparații capitale și amenajarea Cinematografului
”Transilvania” în Sala Studio – Multifuncțională cu capacitatea de 200 locuri”.
- Direcția Tehnică
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Bihor – Consiliul Județean
Bihor, Consiliul Local
al municipiului Oradea și Administrația Imobiliară Oradea pentru
realizarea obiectivului de investiții ”Reparații capitale și amenajarea Cinematografului
”Transilvania” în Sala Studio – Multifuncțională cu capacitatea de 200 locuri”.
- Direcția Generală Economică
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Bihor, valabil pe anul 2013.
- Direcția Generală Economică (Compartiment Resurse Umane)
16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
apartamentului nr. 15, din monumentul istoric Palatul Fuchsl, situat în municipiul Oradea, str.
Independenței nr. 11, etaj 1, judeţul Bihor.
- Direcția Generală Economică (Compartiment Administrare Patrimoniu)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unei părți din Imbilul 814 Oradea din
domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul
public al județului Bihor și în administrarea Consiliului Județean Bihor.
- Direcția Generală Economică (Compartiment Administrare Patrimoniu)
18. Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară a imobilului situat în municipiul
Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 8, CF 150695 Oradea, nr. topografic 2002, aflat în domeniul
public al județului Bihor.
- Direcția Generală Economică (Compartiment Administrare Patrimoniu)
19. Proiect de hotărâre privind actualizarea
Bihor, Ediţia 2013.
- Direcția Generală Administrație Publică Locală
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20. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor Județul Bihor, 2013.
- Instituția Arhitectului Șef
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului de Transport Județean
valabil până la data de 31.12.2013.
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Județeană de Transport)
22. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Farkas Bus SRL, pe traseul
Vaida – Oradea (Liceul Teologic Romano – Catolic Szent Laszlo)
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Județeană de Transport)
23. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Euromaidec Touring SRL, pe
traseul Vadu Crisului – Chistag (SC Holcim Romania SA)
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Județeană de Transport)
24. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Euromaidec Touring SRL, pe
traseul Valea Mare de Cris – Chistag (SC Holcim Romania SA)
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Județeană de Transport)
25. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest SRL, pe traseul
Cefa – Oradea (SC Sitar Alb SRL)
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Județeană de Transport)
26. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest SRL, pe traseul
Cefa – Oradea (SC Sapiem Control SRL)
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Județeană de Transport)
27. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest SRL, pe traseul
Cefa – Oradea (SC Amanita Proiect SRL)
- Direcția Tehnică (Compartiment Autoritatea Județeană de Transport)

cu următoarele modificări:
RETRAGEREA de pe ordinea de zi a
Punctului 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului de
Transport Județean valabil până la data de 31.12.2013.
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și
INTRODUCEREA pe ordinea de zi a următoarelor puncte:
Punctul 28: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC
Scorte Trans Com SRL, pe traseul Ceica – Oradea (SC Pereno SRL)
Punctul 29: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu
pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC
Scorte Trans Com SRL, pe traseul Salonta – Oradea (SC The Yelow Stone Company
Romania )
Dl Kiss: Dl Președinte, analizând punctul 14 aș avea propunerea ca să retragem acest
punct și să o facem altfel. Adică acel cinematograf, noi am investi 30 de miliarde în el și
tot al primăriei ar rămâne. Vom solicita de la primărie să ne de-a nouă acel cinematograf,
și de fapt se respectă un principiu nescris dar folosit în județul nostru în care consiliul
județean are toate infrastructurile....de cultură și consiliul local le are pe cele de medicină,
nici nu ar fi foarte deștept lucru din partea noastră ca să investim atâția bani în ceva care
nu este al nostru fiind adminstrator, dar practic cheltuim în el atâția bani ca și cum ar
construi unul nou, rămâne o întrebare, că de ce o facem în asa fel?
Consider că, consiliul local ar putea să ne de-a nouă și chiar cu acel amendament că
noi trebuie să-l renovăm acesta într-un termen rezonabil, să fim de acord și aș dori să-l
retragem și să dăm domnului președinte sau cui dorește dânsul, să propună consiliului
local sau al primarului ca să fie de acord ca să ne transfere proprietatea acestui
cinematograf, din cauza aceasta vă cer ca astăzi să nu discutăm acel punct 14.
Dl Președinte: Da, vă multumesc, atunci cu aceste propuneri pe care le-ați auzit aici
, retragerea punctului 14 în plus de pe ordinea de zi, vă rog să fi-ți de acord și să votați.
Dl Preşedinte: Cine este ”pentru” această ordine de zi? Mulțumesc.
„Împotrivă”?
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul ordinei de zi, cu modificările de mai sus, este votat cu
unanimitate de voturi.
X
Se trece la dezbateri:
Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a
instituțiilor subordonate, pe anul 2013 – rectificat.
Dl Președinte: dl Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: În urma discuțiilor apărute în Comisia buget-finanțe și analizând
oportunitatea unor investiții și analizei ulterioare am ajuns la concluzia că ar trebui
modificată, comisia propune o modificare, de la dotările independendente de la Regina
Maria, Teatrul Regina Maria 320.000, reducerea acestei sume și trecerea ei în reparații
drumuri curente pentru că fiind vorba despre o dotare necesară pe timpul verii, până se fac
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licitațiile... este mai bine să ne facă drumurile între timp pentru că nu va mai putea fi
folosită decât la....
Dl Președinte: Mulțumesc..cu aceasta.
Dl Avrigeanu: Dl Președinte..?
Dl Președinte: Da, vă rog.
Dl Avrigeanu: Nu, la comisie nu s-a votat așa ceva, asta a fost propunerea mea, dar
s-a votat proiectul inițial. Personal nici noi nu suntem de acord cu cheltuirea sumei de 3
miliarde jumate pentru o scenă mobilă, nu cred că e principala cheltuială de moment,
necesară județului Bihor achiziționarea unei scene mobile cu 3 miliarde 400 sau cât costă
ci cred că alocarea unor sume pentru investiții. Nu am văzut nici un leu alocat pentru
investiții, nici un leu alocat la drumuri, nici un leu alocat la drumul de Tinca, nici un leu
alocat la drumul Căpâlna-Ginta, Sebiș....și celelalte investiții pe care le avem. Sunt numai
bani pentru dotări și achiziții,nu spun că unele nu sunt necesare,cele legate de... dar să
cheltuiești 3 miliarde 200 sau 400 pentru o scenă, mai dăm 2 miliarde la culte, la biserici,
episcopie sau unde merg acei bani, deci din punctul ăsta de vedere noi nu votăm acest
proiect de hotărâre.
Dl Președinte: Da, vă multumesc dl Avrigeanu.
: Deci propunerea pe care a făcut-o dl Bulzan acum în plen, deci în
primul rând vreau să votăm acest amendament în plen.
Cine este ”pentru”? Mulțumesc.
”Împotrivă”?Nu? da?, cine este împotrivă?...
Dl Avrigeanu: Se votează o hotărâre la global......
Dl Președinte: Am înteles...
Dl Avrigeanu: Supun la vot două hotărâri, prima dată se supune la vot hotărârea
dumneavoastră și după aia se supune cealaltă. Așa e logic.
Dl Președinte: o să supun la vot...?
Dl Avrigeanu: .........asa e logic
Dl Președinte:Așa e , așa e ...cu câte voturi împotrivă?
: 7 voturi.
Dl Avrigeanu: Dl Președinte puteți lua hotărârea dumneavoastră, primul proiect de
hotărâre.
Dl Președinte: Lăsați-mă să conduc eu ședința dl Avrigeanu.
Dl Avrigeanu: Nu o conduceți bine, nu vă supărați.
Dl Președinte: Am înteles, sigur, că dacă am fi supus în întregul ei această hotărâre
ați fi spus că de ce nu supun la vot amendamentul.
Lăsați-mă să o conduc eu și...
Dl Avrigeanu: Nu există cuvântul amendament în legea administrației publice
locale, nu exista cuvântul amendament, consilierii județeni nu pot aduce amendamente ci
numai modificări, dacă am supune aceasta la vot.
Dl Președinte: Modificare cam asta înseamnă în esență, mai citiți.
Dl Avrigeanu: Citiți legea 215.
Dl Președinte: Cine este pentru proiectul de hotărâre așa cum este ea acum?
Voturi ”pentru”? Multumesc.
”Împotrivă”? , ”abțineri?”
Dl Avrigeanu: Deci a trecut?
Dl Președinte: A trecut.
Dna Secretar: Deci, dl Avrigeanu dacă îmi permiteți?
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Dl Avrigeanu: Deci nu am văzut 2 că au ridicat mâna..
Dna Secretar: Deci inițial, în conformitate cu Regulamentul pe care îl avem, a
consiliul județean, în mod corect președintele consiliului județean a supus amendamentul
la vot și a trecut cu amendamentul.
Dl Președinte: Multumesc.
Dl Avrigeanu: Citiți Regulamentul........
Dl Presedinte: Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei,
statului ...
Dl Avrigeanu: Cu câte voturi împotrivă că nu am înțeles?
Dl Președinte: Păi nu ați votat până una alta, nu ați votat împotrivă.
Dl Avrigeanu: Păi nici ceilalți nu au votat împotriva, nu am văzut nici o mână
ridicată.
Dl Președinte: Nu ați votat!
Dl Președinte: Reluăm votul.
Cine e ”pentru”, 26 multumesc.
”Împotrivă” 7 , ”abțineri”
Deci cu 7 voturi împotrivă de data aceasta.
Supus votului, proiectul este votat cu 26 de voturi ”pentru”și 7 ”împotrivă”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 171 din27 iunie 2013
X
Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de
funcții și Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, valabile pe anul 2013.
Dl Președinte: Dl președinte Kiss Alexandru?
Dl.Kiss: Comisia dă aviz favorabil.
Dl Președinte: Dl Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Vot favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Comisia socială, dl Foncea Gheorghe?
Dl Foncea: Aviz favorabil dl președinte.
Dl Președinte: Multumesc.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
”Împotrivă”? Nu?
”Abțineri”? Nu sunt.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 172 din 27 iunie 2013
X
Punctul 3: Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice pe anul 2013 la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bihor
Dl Președinte: Dl președinte Kiss Alexandru, Comisia juridică?
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Dl.Kiss: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Dl Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe
Dl Bulzan: De asemenea avizul este favorabil de la Comisia buget-finanțe.
Dl Președinte: Da, multumesc.Dl Foncea Gheorghe?
Dl Foncea: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Multumesc.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
”Împotrivă”?Nu?
”Abțineri”? Nu?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 173 din 27 iunie 2013
X
Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat
între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor și Comuna Paleu
Dl Președinte: Dl președinte Kiss Alexandru, Comisia juridică?
Dl.Kiss: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Dl presedinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Aviz favorabil de la Comisie.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Comisia socială, dl Foncea Gheorghe?
Dl Foncea: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Voturi ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 174 din 27 iunie 2013
X
Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat
între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor și Comuna
Tileagd
Dl Președinte: Dl președinte Kiss Alexandru, Comisia juridică.
Dl.Kiss: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Dl Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe,
Dl Bulzan: De asemenea avizul este favorabil .
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia socială, dl Foncea Gheorghe?
Dl Foncea: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumim, voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.

8

Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 175 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 6: Proiect de hotărâre privind suplimentarea cotei de combustibil pentru
autoutilitara Volkswagen tip M1 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bihor.
Dl Președinte: Dl președinte Kiss Alexandru, Comisia juridică,
Dl Kiss: Suntem pentru.
Dl Președinte: Dl Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Proiectul este sustinut de Comisia buget- finante
Dl Președinte: Dl Foncea Gheorghe, Comisia socială?
Dl Foncea: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc, Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 176 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 7: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Bihor nr.105 din 25 aprilie 2013 privind concursul de proiecte de management organizat
pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor
Dl Președinte: Dl Kiss Alexandru, Comisia juridică,?
Dl Kiss: Pentru.
Dl Președinte: Dl Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Comisia susține proiectul
Dl Președinte: Dl Forro, Comisia de cultură.
Dl Forro: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Voturi „pentru”?
Dl Avrigeanu: Dl Președinte nu am reușit să aflăm de ce s-a modificat regulamentul
Dl Președinte: Dl Sala?
Dl Sala: S-a făcut o simplă modificare, data de concurs a trebuit modificată datorită
faptului că secretarul comisiei de concurs se afla la aceea dată în concediu de boală, data
ulterioară a fost publicată pe site-ul instituției și la panoul de afișare
Dl Președinte: Multumesc
Voturi „pentru”? Mulţumesc
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 177 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective întocmit
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pentru Biblioteca Județeană ”Gheorghe Șincai” Oradea.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl președinte Kiss Alexandru, Comisia juridică, ?
Dl Kiss: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Dl președinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: De asemenea avizul este favorabil.
Dl Președinte: Dl președinte Forro, Comisia de cultură.
Dl Forro: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 178 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective întocmit
pentru Revista ”Familia”
Dl Președinte: Raport de avizare, dl președinte Kiss Alexandru Comisia juridică ?
Dl Kiss: Avizul favorabil.
Dl Președinte: Dl președinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Comisia susține proiectul.
Dl Președinte: Din partea Comisiei de cultură, dl președinte Forro?
Dl Forro: De asemenea, aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc. Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 179 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 10: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Bihor în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență ”Avram
Iancu” Oradea
Dl Președinte: Propuneri? Propuneri, Dl Voloșeniuc?
Dl Voloșeniuc: Da, pentru grupul PNL, îl propune pe dl Gheorghe Scridon, ca
membru în consiliul de administrație al Spitalului ”Avram Iancu”.
Dl Președinte: Dl Copil?
Dl Copil: Grupul PSD îl propune ca membru supleant pe domnul doctor Doru
Crăiuț.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte, Dl președinte Kiss Alexandru, Comisia juridică,?
Dl Kiss: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Dl președinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
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Dl Bulzan: De asemenea este susținut de Comisie.
Dl Președinte: Dl președinte Foncea, din partea Comisiei socială?
Dl Foncea: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Voturi „pentru”?
Dl Kiss: Voturi pentru ce?
Dl Președinte: Pentru proiectul de hotărâre pe care l-am completat cu cele două
nume, da? pentru domnul Gheorghe Scridon, membru în consiliul de administrație și
domnul doctor Crăiuț supleant, da?
Dl Președinte: Cine este ”pentru”? Mulțumesc.
”Împotrivă”? Nu
”Abţineri”?Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 180 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management al
domnului Todor Albert, întocmit pentru Filarmonica de Stat Oradea pe perioada 20132017
Dl Președinte: Raport de avizare, dl președinte Kiss Alexandru?
Dl Kiss: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl președinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe.
Dl Bulzan: Aviz favorabil din partea Comisiei .
Dl Președinte: Dl președinte Forro,din partea Comisiei de cultură?
Dl Foncea: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc. Cine este „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 181 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 12: Proiect de hotărâre privind rearondarea localităților din județul Bihor la
Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor, prin desprinderea
comunei Săcădat de la S.P.C.L.E.P. Oradea și arondarea la S.P.C.L.E.P. Săcădat.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică, dl președinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Din partea Comisie buget-finanțe, dl președinte Bulzan ?
Dl Bulzan: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc. Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 182 din 27 iunie 2013.
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X
Punctul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice (Studiu de fezabilitate) aferentă obiectivului ”Reparații capitale și amenajarea
Cinematografului ”Transilvania” în Sala Studio – Multifuncțională cu capacitatea de 200
locuri.
Dl Avrigeanu: Dacă am retras punctul 14 ...
Dl Președinte: Se impune să fie acest studiu de fezabilitate cu toate ghilimelele....cu
toate care mai pot fi puse
Dl Kiss: S-a făcut acesta deja asa că...
Dl Avrigeanu: Dl Președinte la valoarea dată din proiect 23 de miliarde și ceva de
genu, acum vb de lei vechi, este un preț de 1000 de euro pe metru pătrat.
Dl Președinte: Deci, aprobăm documentatia?
Dl Avrigeanu:Ceea ce este foarte mult. Se vorbește de la zero de 5-600.
Dl Președinte: Din partea Comisiei de urbanism, dl președinte Costa Traian ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte:Din partea Comisiei juridice, dl președinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Din partea Comisiei buget-finante, dl președinte Bulzan Traian?
Dl Bulzan: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc. Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? .
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 183 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Bihor –
Consiliul Județean Bihor, Consiliul Local
al municipiului Oradea și Administrația
Imobiliară Oradea pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reparații capitale și
amenajarea Cinematografului ”Transilvania” în Sala Studio – Multifuncțională cu
capacitatea de 200 locuri”.
- RETRAS X
Punctul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Bihor, valabil pe anul 2013.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl președinte Kiss Alexandru, Comisia juridică?
Dl Kiss: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Dl președinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Comisia susține proiectul.
Dl Președinte: Mulțumesc. Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
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„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 184 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 16: Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune
asupra apartamentului nr. 15, din monumentul istoric Palatul Fuchsl, situat în municipiul
Oradea, str. Independenței nr. 11, etaj 1, judeţul Bihor.
Dl Președinte: Din partea Comisiei de urbanism, dl președinte Costa Traian ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Din partea Comisiei juridice, dl președinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss: Este aviz favorabil dar cu o întrebare, mie nu îmi este clar cât este suma
pentru care se va vinde?
Dl Avrigeanu: 40.000 de euro!
Dl Președinte: Da.
Dl Kiss: Întrebarea este și aici eu, noi nu sunt convins cât este? Dacă economicul
zice că nu merită 40.000 de euro sau merită 40.000? Ca și legalitate acest lucru este în
regulă dar practic noi renunțăm și poate merită 40.000.... nu am de unde să aflu.
Dl Președinte: Poate este un preț de pornire 40.000 de euro dintr-o licitatie?
Dl Kiss: Poate noi am putea lua cu 40.000 de euro?. Aici nu comisia, comisia
juridica, este posibil să facem treaba asta asa cum e. Intrebarea...
Dl.Președinte: Deocamdată proiectul de hotărâre sumă pentru neexercitarea
dreptului de preemțiune. Raporturile de avizare le-am cerut!
Dl Avrigeanu: Dacă îmi permiteți?
Dl.Președinte: Imediat, prima data Raporturile de avizare din partea comisie de
urbanism? Am inteles ca avizul e favorabil
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Dl Kiss dumneavoasta
Dl Kiss: Aviz favorabil
Dl Presedinte: Din partea comisiei buget finanțe?
Dl Bulzan: Da avizul este favorabil.
Dl Președinte: Poftiți domnule Avrigeanu.
Dl Avrigeanu: Am o singură întrebare dacă după ce se realizează această tranzacție
mai verifică cineva dacă s-a respectat dreptul de preemțiune de la care noi am renunțat sau
am putea să ne trezim că apartamentul se vinde cu 25.000 de euro? Noi am renunțat,dar
dacă ulterior se depune la consiliul județean ceva documentatie, sau factura, sau contract
de vânzare – cumpărare cu suma înregistrată la notariat? Asta e intrebarea? Că am mai
avut astfel de cazuri la centre medicale, cabinetele medicale, s-a renunțat la preemțiune și
nu s-a mai verificat dacă s-a respectat valoarea din ofertă, pentru că din câte sțiu eu
Castelul Balc..., din auzite s-a vândut la o sumă mai mică decât ni s-a prezentat nouă în
ofertă.
Dl Președinte: Dumneavoastră stiți ce ați votat atunci.
Dl Avrigeanu: Nu cred!
Dl Președinte: Doamna Baș?
Dna Baș: Am și precizat că în cazul în care nu se vinde imobilul prețul menționat,
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proprietarul are obligația să ne înștiințeze. Hotărârea de consiliu este solicitată de biroul
notarial care încheie contractul de vânzare – cumpărare la prețul comunicat nouă.
Dl Președinte: Mulțumesc dna Baș.
Dna Baș:Fiecare hotărâre o comunicăm la notariat.
Dl Avrigeanu: Deci la notariat?
Dna Baș: Da.
Dl Președinte: Da. Mulțumesc. Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 185 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unei părți din Imobilul
814 Oradea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării
Naționale, în domeniul public al județului Bihor și în administrarea Consiliului Județean
Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare, din partea Comisiei de urbanism, dl președinte
Costa Traian ?
Dl Costa: Comisia susține proiectul.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Kiss Alexandru, Comisia juridică,?
Dl Kiss: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Dl Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: Comisia sustine proiectul..
Dl Președinte: Mulțumesc. Voturi „pentru”?
Dna Secretar: La art.3 dacă sunteți de acord și dumneavoastră domnilor consilieri
să înlocuim ” la cererea ministerului” cu ” la solicitarea ministerului”?. Este mai des
folosită în actele normative, deci ”la solicitarea ministerului” în loc de ”la cererea
ministerului”
Dl Președinte: Ne putem noi băga peste juriști? Multumim.
Sunte-ți de acord cu toții sper? Ca să nu dezbatem în 3 ore, că s-ar
putea să intrăm în dex și să avem cu totul si cu totul alte rezultate așa că propun repede să
votăm.
Cine e ”pentru”?
”Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Dl Avrigeanu: Nu îmi permit să o contrazic pe doamna Secretar
Dl Președinte: Așa știam și eu. Multumesc tare mult.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 186 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 18. Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară a imobilului
situat în municipiul Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 8, CF 150695 Oradea, nr. topografic
2002, aflat în domeniul public al județului Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică, dl președinte Kiss Alexandru ?
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Dl Kiss: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Dl președinte Bulzan Traian, Comisia buget-finanțe?
Dl Bulzan: De asemenea avizul este favorabil.
Dl Președinte: Dl președinte Costa Traian, din partea Comisiei de urbanism ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Cel mai greu raport de avizare.
Dl Președinte: Mulțumesc. Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 187 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 19. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei EconomicoMilitare a Judeţului Bihor, Ediţia 2013.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia juridică, dl președinte Kiss Alexandru ?
Dl Kiss: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Doamna Soltanel vă rog să nu perturbați programul domnului
Kiss...........
Dl Kiss.......
Dl Președinte:....Alte subiecte. Mulțumesc. Cine este „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 188 din 27 iunie 2013.
Punctul 20. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a
riscurilor - Județul Bihor, 2013.
Dl Președinte: Dl președinte Kiss Alexandru, Comisia juridică?
Dl Kiss: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Din partea Comisiei de urbanism, dl președinte Costa Traian ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Mulțumesc. Cine este „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 189 din 27 iunie 2013.

Punctul 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului de
Transport Județean valabil până la data de 31.12.2013.
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- RETRAS Punctul 22: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Farkas Bus SRL,
pe traseul Vaida – Oradea (Liceul Teologic Romano – Catolic Szent Laszlo)
Dl Președinte: Din partea Comisiei de urbanism, dl presedinte Costa Traian ?
Dl Costa: Aviz favorabil din partea comisiei de urbanism.
Dl Avrigeanu: Dl presedinte cred că ați sărit peste punctul 21?
Dna Secretar: A fost scos, am spus de la început
Dl Avrigeanu: Îmi cer scuze, nu mi-am notat.
Dl Președinte : Am rugămintea să lăsați și președintele să își exercite dreptul și dacă vă
dau cuvăntul să și vorbiți.
Dl Avrigeanu: Eram mai curios, vă rog să mă ierta-ți.
Dl Președinte: Văd, văd, mai neastâmpărat azi, fi-ți mai disciplinat, vreau să nu-l
conturbați pe președintele consiliului județean.
Dl Avrigeanu: Îmi cer scuze
Dl Președinte: Multumesc dl președinte Avrigeanu
Dl Președinte: Mulțumesc. Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 190 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 23: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC
Euromaidec Touring SRL, pe traseul Vadu Crisului – Chistag (SC Holcim Romania SA)
Dl Președinte: Din partea Comisiei de urbanism, dl Costa Traian ?
Dl Costa: Aviz favorabil din partea Comisiei de urbanism.
Dl Președinte: Mulțumesc. Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 191 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 24: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC
Euromaidec Touring SRL, pe traseul Valea Mare de Cris – Chistag (SC Holcim Romania
SA)
Dl Președinte: Din partea Comisiei de urbanism, dl Costa Traian ?
Dl Costa: Aviz favorabil din partea Comisiei de urbanism.
Dl Președinte: Mulțumesc. Voturi „pentru”? Mulţumesc.
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„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 192 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 25: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest
SRL, pe traseul Cefa – Oradea (SC Sitar Alb SRL)
Dl Președinte: Din partea Comisiei de urbanism, dl Costa Traian ?
Dl Costa: Aviz favorabil din partea Comisiei de urbanism.
Dl Președinte: Mulțumesc. Voturi pentru „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 193 din 27 iunie 2013.
X

Punctul 26: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest
SRL, pe traseul Cefa – Oradea (SC Sapiem Control SRL)
Dl Președinte: Din partea Comisiei de urbanism, dl Costa Traian ?
Dl Costa: Aviz favorabil din partea Comisiei de urbanism.
Dl Președinte: Mulțumesc. Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 194 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 27: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest
SRL, pe traseul Cefa – Oradea (SC Amanita Proiect SRL)
Dl Președinte: Din partea Comisiei de urbanism, dl Costa Traian ?
Dl Costa: Aviz favorabil din partea Comisiei de urbanism.
Dl Președinte: Mulțumesc. Cine este „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 195 din 27 iunie 2013.
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X
Punctul 28: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Scorte Trans
Com SRL, pe traseul Ceica – Oradea (SC Pereno SRL)
Dl Președinte: Din partea Comisiei de urbanism, dl Costa Traian ?
Dl Costa: Aviz favorabil din partea Comisie de urbanism.
Dl Președinte: Mulțumesc. Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 196 din 27 iunie 2013.
X
Punctul 29: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Scorte
Trans Com SRL, pe traseul Salonta – Oradea (SC The Yelow Stone Company Romania
SRL)
Dl Președinte: Din partea Comisiei de urbanism, dl Costa Traian ?
Dl Costa: Aviz favorabil din partea Comisiei de urbanism
Dl Președinte: Mulțumesc. Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 197 din 27 iunie 2013.
Vă doresc o zi extraordinară!
Declar şedinţa închisă.
X
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE,
Cornel Popa

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Carmen Soltănel
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