ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

CABINETUL PREŞEDINTELUI
DISPOZIŢIA NR. 511
din 20 august 2014
privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor
În temeiul art. 94 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, se convoacă Consiliul Judeţean Bihor, în şedinţă ordinară, pe data de 26 august
2014, ora 10,00 în Sala Mare cu următoarea,
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Bihor şi a instituţiilor subordonate, pe
anul 2014 – rectificat.
- Direcția Generală Economică
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 10
din 04.02.2014.
- Direcția Generală Economică
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii valabil pe anul 2014 şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bihor.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Editare a Monitorului Oficial al Județului Bihor.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Nucet.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului
de organizare şi funcţionare ale Teatrului „Szigligeti Szinhaz”.
- Direcția Generală Economică (CMIS)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Direcției Social-Comunitare Bihor.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelelor-cadru ale Caietului de sarcini și Contractului de
furnizare servicii sociale, în vederea inițierii unei noi proceduri de achiziții publice ale serviciilor
sociale subordonate D.G.A.S.P.C. Bihor
- Direcția Generală Economică (CMIS)
9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Bihor.
- Direcția Administrație Publică Locală ( ATOP )
10. Proiect de hotărâre privind neînsușirea raportului de expertiză tehnică topografică judiciară și a
completărilor acestuia, realizat de către expert tehnic judiciar Buda Aurelian-Stelian în dosar
nr.3295/271/2005 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, cu privire la imobilul situat în Oradea, str.I. C.
Brătianu, nr.8, județul Bihor.
- Direcția Administrație Publică Locală ( Serviciul Juridic Contencios)
11. Proiect de hotărâre privind neînsușirea raportului de expertizare și evaluare tehnică judiciară,
realizat de către expert tehnic judiciar Sabău Eugen în dosar nr.4429/111/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, cu privire la imobilul situat pe traseul DJ 108I Tileagd-Bulz.
- Direcția Administrație Publică Locală ( Serviciul Juridic Contencios)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului teren
cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 219 mp, identificat cu nr. cadastral 173663 Oradea, str.
Dunărea nr.2, aflat în domeniul public al județului Bihor, modificarea prin act adițional a contractului
de concesiune nr. 6455/27.05.2008 încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și
S.C.Clasicor SA Cluj-Napoca și aprobarea propunerii tehnice privind amenajarea accesului auto și
pietonal.
-Direcția Generală Economică (Compartiment Administrare Patrimoniu)
13. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
județului Bihor, a imobilului teren în suprafață de 1.910 mp, nr. topo 127/2 și 128/1 din CF nr. 876
Bratca, în baza încheierii de CF nr. 1132/1936 și a Sentinței Tribunalului Bihor nr. 77/1935.
-Direcția Generală Economică (Compartiment Administrare Patrimoniu)
14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului reprezentând
cota de ½ din cabinetul stomatologic nr. 11, situat în Oradea str. Săvineștilor nr. 1.
-Direcția Generală Economică (Compartiment Administrare Patrimoniu)

15. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de expertiză tehnică extrajudiciară în construcții
nr. 6769 din 19.05.2014, realizat de către S.C. RACOZEN PROIECT S.R.L. la solicitarea Consiliului
Județean Bihor pentru imobilul situat în Oradea, str. Moscovei nr.5, județul Bihor.
- Direcția Generală Economică (Compartiment Administrare Patrimoniu)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare a imobilelor
reprezentând terenurile care nu au fost utilizate de către SC Selina SRL pentru construcția
apartamentelor din Oradea, str. Calea Aradului nr.4 și str. Armatei Române nr.1/A, conform contractelor
de vânzare-cumpărare nr. 5834/23.06.2006 și nr. 5835/23.06.2006.
- Direcția Generală Economică (Compartiment Administrare Patrimoniu)
17. Proiect de horărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru serviciul de transport public
de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 pe traseul 181 Văşad – Curtuişeni – Valea
lui Mihai.
- Direcția Tehnică (Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport)
18. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru serviciul de transport public
de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 pe traseul 046 Sălacea – Albiş – Marghita.
- Direcția Tehnică (Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport)
19. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019 pe traseul 115 Hidiş – Beiuş.
- Direcția Tehnică (Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport)
20. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru serviciul de transport public
de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 pe traseul 069 Oradea – Câmpani de
Pomezeu.
- Direcția Tehnică (Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport)
21. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru serviciul de transport public
de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 pe traseul 186 Dernişoara – Sărsig –
Oradea.
- Direcția Tehnică (Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport)
22. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 pe traseul 192 Remeţi- Şuncuiuş - Vadu
Crişului.
- Direcția Tehnică (Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport)
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru serviciul de transport public
de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 pe traseul 194 Ghida – Marghita.
- Direcția Tehnică (Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport)

24. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru serviciul de transport public
de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 pe traseul 195 Pădurea Neagră – Marghita.
- Direcția Tehnică (Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport)
25. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru serviciul de transport public
de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 pe traseul 197 Corboaia – Marghita.
- Direcția Tehnică (Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport)
26. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 pe traseul 198 Pietroasa – Ştei.
- Direcția Tehnică (Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport)
27. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru serviciul de transport public de
persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 pe traseele 201 Săucani – Beiuş, 202 Forău –
Prisaca – Beiuş, respectiv 203 Feneriş – Sânmartin de Beiuş – Beiuş, cuprinse în grupa 035.
- Direcția Tehnică (Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport)
28. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru serviciul de transport public
de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 pe traseul 204 Cusuiuş – Lazuri de Beiuş –
Beiuş.
- Direcția Tehnică (Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport)

PREŞEDINTE,
Cornel Popa

Avizat de legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Carmen Soltănel

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

ELNÖKI KABINET
511. SZ. RENDELKEZÉS
a Bihar Megyei Tanács 2014. augusztus 20-i összehívójáról
Az aktualizált 2001. évi 215 sz. törvény 94. cikkely (1) bekezdésnek az értelmében
összehívom Bihar Megye Tanácsát, soros ülésre 2014. augusztus 26-án, 1000 órára a Nagy Terembe,
a következő
NAPIRENDI TERVEZETTEL:
1. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács és alárendelt közintézményei 2014-es évi költségvetésének
módosításáról.
- Gazdasági Igazgatóság
2. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 2014. február 04-én, hozott 10. számú Határozat
mellékletének módosításáról.
- Gazdasági Igazgatóság
3. Határozattervezet a Bihar Megyei Gyermekvédelmi és Szociális Főigazgatóság 2014-es évre
érvényes személyzeti jegyzékének, Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.
- Gazdasági Igazgatóság (Alárendelt Intézmények Felügyeletét Biztosító Részleg - CMIS)
4. Határozattervezet a Bihar Megyei Hivatalos Közlöny érvényes személyzeti jegyzékének, Szervezeti
és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.
- Gazdasági Igazgatóság (Alárendelt Intézmények Felügyeletét Biztosító Részleg - CMIS)
5. Határozattervezet a Diófási Pszichiátriai Kórház érvényes személyzeti jegyzékének jóváhagyásáról.
- Gazdasági Igazgatóság (Alárendelt Intézmények Felügyeletét Biztosító Részleg - CMIS)
6. Határozattervezet a Nagyváradi „Szigligeti Szinház” érvényes személyzeti jegyzékének, Szervezeti
és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.
- Gazdasági Igazgatóság (Alárendelt Intézmények Felügyeletét Biztosító Részleg - CMIS)
7. Határozattervezet a Bihar Megyei Közösségi-Szociális Igazgatóság érvényes személyzeti
jegyzékének, Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.
- Gazdasági Igazgatóság (Alárendelt Intézmények Felügyeletét Biztosító Részleg - CMIS)
8. Határozattervezet a Bihar megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretébe tartozó
szociális szolgáltatások közbeszerzési eljárásának újabb elindítása során felhasznált Pályázati feltételek
kiírásának és a Szolgáltatási szerződésnek a keret-mintájáról.
- Gazdasági Igazgatóság (Alárendelt Intézmények Felügyeletét Biztosító Részleg - CMIS)
9. Határozattervezet a Bihar Megyei Területi Közrendészeti Hatóság összetételének módosításáról.
- Helyi Közigazgatási Igazgatóság (Bihar Megyei Területi Közrendészeti Hatóság - ATOP)
10. Határozattervezet a Bihar megye, Nagyvárad, I. C. Brătianu utca, 8. szám alatti ingatlanra
vonatkozó 3295/271/2005 számú Bihar megyei Törvényszéki peranyag Buda Aurelian-Stelian bírósági
technikai szakértő által készített bírósági topográfiai technikai szakértői jelentés és ennek kiegészítéseinek
elutasításáról.
- Helyi Közigazgatási Igazgatóság (Jogi Osztály - SJC)

11. Határozattervezet a Mezőtelegd-Bulz DJ1081 útvonalon lévő ingatlanra vonatkozó 4429/111/2013
számú Bihar megyei Törvényszéki peranyag Sabău Eugen bírósági technikai szakértő által készített bírósági
technikai szakértői jelentés és felmérés elutasításáról.
- Helyi Közigazgatási Igazgatóság (Jogi Osztály - SJC)
12. Határozattervezet a Bihar megye közvagyonában lévő 173663 kataszteri számú, Nagyváradon, a
Dunărea utca 2. szám alatt fekvő, leválasztásra előterjesztett, 219 nm-nyi terület Elhelyezkedési és
behatárolási tervének elfogadásáról, illetve a Bihar Megye – Bihar megyei Tanács és a S.C. Clasicor SA.
Cluj-Napoca között meglévő 6455/2008.05.27 számú koncessziós szerződés kiegészítés általi módosításáról
és egy gépkocsi és gyalogos bejáró létrehozásáról szóló technikai javaslat elfogadásáról.
- Gazdasági Főigazgatóság (Vagyonkezelői Részleg - CAP)
13. Határozattervezet a 1.910 nm területű, 127/2 és 128/1 helyrajzi számú, a Barátkai telekkönyvben a
876 szám alatt szereplő terület Bihar Megye közvagyonába való befoglalásáról, az 1132/1936 számú
telekkönyvi végzés és a 77/1935 számú Bihar megyei Törvényszéki Határozat alapján.
- Gazdasági Főigazgatóság (Vagyonkezelői Részleg - CAP)
14. Határozattervezet a Nagyvárad, Săvineștilor utca, 1. szám alatti 11-es számú fogorvosi rendelő ½ed részének elővásárlási jogáról való lemondásról.
- Gazdasági Főigazgatóság (Vagyonkezelői Részleg - CAP)
15. Határozattervezet a Bihar megye, Nagyvárad, Moscovei utca, 5. szám alatti ingatlanra vonatkozó, a
Bihar Megyei Tanács kérésére, a S.C. RACOZEN PROIECT S.R.L. által elkészített 6769/2014.05.19 számú
építészeti technikai szakértői jelentés és ennek kiegészítéseinek elfogadásáról.
- Gazdasági Főigazgatóság (Vagyonkezelői Részleg - CAP)
16. Határozattervezet egy értékbecslési jelentés összeállításának engedélyezéséről, a SC. Selina SRL.
által, a 5834/2006.06.23 és a 5835/2006.06.23 számú adás-vételi szerződéseknek megfelelően,
Nagyváradon, a Calea Aradului utca 4. szám és az Armatei Române utca 1/A szám alatt fekvő, lakásépítésre
szánt, de a megszabott célra fel nem használt területekről.
- Gazdasági Főigazgatóság (Vagyonkezelői Részleg - CAP)
17. Határozattervezet a személyszállítási program rendszeres, speciális járatára vonatkozó
útvonalengedély odaítélésének engedélyezéséről a 2013-2019 évekre szóló Văşad – Curtuişeni – Valea lui
Mihai 181 útvonalra.
- Technikai Igazgatóság (Megyei Szállítási Hatóság - CAJT)
18. Határozattervezet a személyszállítási program rendszeres, speciális járatára vonatkozó
útvonalengedély odaítélésének engedélyezéséről a 2013-2019 évekre szóló Sălacea – Albiş – Marghita 046
útvonalra.
- Technikai Igazgatóság (Megyei Szállítási Hatóság - CAJT)
19. Határozattervezet a személyszállítási program rendszeres, speciális járatára vonatkozó
útvonalengedély odaítélésének engedélyezéséről a 2013-2019 évekre szóló Hidiş – Beiuş 115 útvonalra.
- Technikai Igazgatóság (Megyei Szállítási Hatóság - CAJT)
20. Határozattervezet a személyszállítási program rendszeres, speciális járatára vonatkozó
útvonalengedély odaítélésének engedélyezéséről a 2013-2019 évekre szóló Oradea – Câmpani de Pomezeu
069 útvonalra.
- Technikai Igazgatóság (Megyei Szállítási Hatóság - CAJT)
21. Határozattervezet a személyszállítási program rendszeres, speciális járatára vonatkozó
útvonalengedély odaítélésének engedélyezéséről a 2013-2019 évekre szóló Dernişoara – Sărsig – Oradea
186 útvonalra.
- Technikai Igazgatóság (Megyei Szállítási Hatóság - CAJT)
22. Határozattervezet a személyszállítási program rendszeres, speciális járatára vonatkozó
útvonalengedély odaítélésének engedélyezéséről a 2013-2019 évekre szóló Remeţi- Şuncuiuş - Vadu
Crişului 192 útvonalra.
- Technikai Igazgatóság (Megyei Szállítási Hatóság - CAJT)
23. Határozattervezet a személyszállítási program rendszeres, speciális járatára vonatkozó
útvonalengedély odaítélésének engedélyezéséről a 2013-2019 évekre szóló Ghida – Marghita 194
útvonalra.
- Technikai Igazgatóság (Megyei Szállítási Hatóság - CAJT)

24. Határozattervezet a személyszállítási program rendszeres, speciális járatára vonatkozó
útvonalengedély odaítélésének engedélyezéséről a 2013-2019 évekre szóló Pădurea Neagră – Marghita 195
útvonalra.
- Technikai Igazgatóság (Megyei Szállítási Hatóság - CAJT)
25. Határozattervezet a személyszállítási program rendszeres, speciális járatára vonatkozó
útvonalengedély odaítélésének engedélyezéséről a 2013-2019 évekre szóló Corboaia – Marghita 197
útvonalra.
- Technikai Igazgatóság (Megyei Szállítási Hatóság - CAJT)
26. Határozattervezet a személyszállítási program rendszeres, speciális járatára vonatkozó
útvonalengedély odaítélésének engedélyezéséről a 2013-2019 évekre szóló Pietroasa – Ştei 198 útvonalra.
- Technikai Igazgatóság (Megyei Szállítási Hatóság - CAJT)
27. Határozattervezet a személyszállítási program rendszeres, speciális járatára vonatkozó
útvonalengedély odaítélésének engedélyezéséről a 2013-2019 évekre szóló Săucani – Beiuş 201, Forău –
Prisaca – Beiuş 202, illetve Feneriş – Sânmartin de Beiuş – Beiuş 203 útvonalakra, amelyeket a 035
csoport magában foglal.
- Technikai Igazgatóság (Megyei Szállítási Hatóság - CAJT)
28. Határozattervezet a személyszállítási program rendszeres, speciális járatára vonatkozó
útvonalengedély odaítélésének engedélyezéséről a 2013-2019 évekre szóló Cusuiuş – Lazuri de Beiuş –
Beiuş 204 útvonalra.
- Technikai Igazgatóság (Megyei Szállítási Hatóság - CAJT)

ELNÖK,
Cornel Popa

Ellenjegyzi,
FŐJEGYZŐ,
Carmen Soltănel

16. Határozattervezet a Bihar megye közvagyonában lévő 174335 kataszteri számú, a Nagyváradi
telekkönyvben a 174335 szám alatt szereplő, Nagyváradon, az Armatei Române utca 1/A. szám alatt fekvő,
leválasztásra előterjesztett, 3.027/89.431 nm-nyi terület Elhelyezkedési és behatárolási tervének
elfogadásáról és a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal javára a használati jog engedélyezése, a felbontás révén
létrejövő, az 174335 telekkönyvi szám alatt 2-es parcellaként szereplő területrészre, ahol a “Partenie
Cosma” Gazdasági Kollégium területét a Pece-patakkal összekötő út meghosszabbítását tervezik.
- Gazdasági Főigazgatóság (Vagyonkezelői Részleg - CAP)

