PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bihor din
data de 28 ianuarie 2016
Şedinţa se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României.
X
Dl Președinte: Bună ziua!
Dl Președinte anunţă prezenţa la şedinţa de azi, 28.01.2016. Vreau să vă anunț că
suntem în cvorum 8 absenți.
PREZENŢI:
Cornel Popa - preşedinte, Avrigeanu Ionel – vicepreşedinte, Kiss Alexandru–
vicepreşedinte, Bezi Ovidiu, Birta Florin Alin , Bogdan Traian, Bulzan Traian, Borz
Ioan, Costa Traian, Dume Dorel ,Foncea Gheorghe Dacian, Forró László, Gherdan
Nicolae, Gherman Dumitru, Grim András, Lakatos Ioan, Oros Florian-Victor, Pantiș
Carmen, Sala Ioan, Scridon Smaranda-Rozaura-Maria, Szabó Stefan-Gheza, Sárközi
Alexandru, Stanciu Traian, Toderici Mihai , Turucz Maria, Turcuț Ioan, Manafu
Bogdan,– consilieri și doamna Carmen Soltănel, secretar al judeţului.

ABSENȚI:
- Bogdan Florin-Emil, Copil Ovidiu, Derşidan Dan Marcel, Maghiar Călin, Mang
Ioan, Pantiș Carmen, Pop Viorel, Petruț Vasile
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.50 din 20.01.2016,
care a fost dată publicităţii în mass-media şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor.
X
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Dl Preşedinte supune votului procesul-verbal al şedinţei ordinare din 15
decembrie 2015 și nefiind obiecții, procesul-verbal este votat cu unanimitate de voturi
”pentru”.
Dl Președinte: Supun la vot
ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local
a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015.
- Direcția Generală Economică
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a unităților
subordonate pe anul 2016.
- Direcția Generală Economică
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cofinanțare încheiat între
Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor și ISU ”Crișana” a județului Bihor, pe anul
2016.
- Direcția Generală Economică
4. Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cotele defalcate din
impozitul pe venit, pe anul 2016.
- Direcția Generală Economică
5. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr.1207 din 16.12.2015 a
Președintelui Consiliului Județean Bihor.
- Direcția Generală Economică
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale, taxelor speciale și tarifelor
pentru anul fiscal 2016.
- Direcția Generală Economică
7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Județene pentru
Protecția Copilului Bihor.
- Direcţia Generală Administrație Publică Locală (Compartiment Relații cu Consilierii)
8. Proiecte de hotărâre privind promovarea unei acțiuni în justiție, în
contradictoriu cu Fundația Română pentru Tineret Bihor, în vederea constatării
dizolvării acesteia.
- Direcţia Generală Administrație Publică Locală (Serviciul Juridic-contencios)
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de ocupare a
funcțiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consliului Județean
Bihor.
- Direcția Generală Economică (Biroul Resurse Umane)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de
specialitate al Consliului Județean Bihor.
- Direcția Generală Economică (Biroul Resurse Umane)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii și sediului
Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Valea lui Mihai în Centrul Școlar de
Educație Incluzivă IRIS Oradea.
- Direcția generală Economică (CMIS)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ special
la nivelul Judeţului Bihor pentru anul şcolar 2016 – 2017.
- Direcția generală Economică (CMIS)
13. Proiect de hotărâre privind constituirea în favoarea Asociației Salvatorilor
Montani Bihor a unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unui bun aflat în
domeniul privat al Județului Bihor.
- Direcţia Generală de Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă
(Serviciul Elaborare Proiecte)
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Județean Bihor nr.167/31.07.2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor
ATOP Bihor pentru mandatul 2012 - 2016.
- ATOP
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
(Studiu de fezabilitate) afererente obiectivului: “Drumul Județean DJ 764A Beiuș –
Stâna de Vale de la km 0+000 la km 26+160”, județul Bihor.
- Direcția Generală Tehnică
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
(Studiu de fezabilitate) afererente obiectivului: “Drumul Județean DJ 108 K Remeți –
limită jud. Cluj, de la km 13+190 la km 26+168, L = 12,978 km”, județul Bihor.
- Direcția Generală Tehnică
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
(Studiu de fezabilitate) afererente obiectivului: “Drumul Județean DJ 108 J Remeți –
Stâna de Vale, de la km 16+295 la km 33+510”, județul Bihor.
- Direcția Generală Tehnică
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
reactualizate aferentă obiectivului: „Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leş, km
24+987 - 67+696, L = 42,712 km, judeţul Bihor”.
- Direcția Generală Tehnică
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
reactualizate aferentă obiectivului: „Reabilitare şi modernizare DJ 767 Dobreşti –
Vârciorog, sector de la km 10+940 la 27+500, L= 16,560 km ”.
- Direcția Generală Tehnică
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
reactualizate aferentă obiectivului: „Modernizare drum judeţean DJ 709, km 75+942 –
79+552, limită Judeţ – Talpoş, judeţul Bihor”.
- Direcția Generală Tehnică
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
reactualizate aferentă obiectivului: „Modernizare DJ 767 B din DN 76 – Tășad –
Copăcel – Serghis - DJ 767, km 0+000 -22+140, L=22,140 km ”.
- Direcția Generală Tehnică
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
reactualizate aferentă obiectivului: „Modernizare drum judeţean DJ767D, km0+000 2+100, Vârciorog”.
- Direcția Generală Tehnică
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare
a lucrărilor în zona drumurilor județene.
- Direcția Generală Tehnică
24. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com
SRL, pe traseul Oradea (Complex Peţa) – Borş (SC Celestica România SRL ).
- Direcția Generală Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)
25. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
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de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com
SRL, pe traseul Oradea (P- ţa Nucetului) – Borş (SC Celestica România SRL ).
- Direcția Generală Tehnică (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 Acular Com
SRL, pe traseul Oradea (Calea Clujului) – Borş (SC Celestica România SRL ).
-Direcția Generală Tehnică (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 Acular Com
SRL, pe traseul Oradea (Str. Transilvaniei) – Borş (SC Celestica România SRL ).
- Direcția Generală Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)
28. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Puşcău Trans
SRL, pe traseul Săcueni – Borş (SC Faist Metalworking SRL ).
- Direcția Generală Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)
29. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Ganesha
Agroprest SRL, pe traseul Budoi – Marghita (SC Zetakappa SRL).
- Direcția Generală Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)
30. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Razban
Company SRL, pe traseul Marghita – Oradea (SC ADA SRL ).
- Direcția Generală Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)
31. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul
de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Fazati Trans
SRL, pe traseul Santăul Mare – Oradea (SC Connectronics România SRL ).
- Direcția Generală Tehnică (Autoritatea Județeană de Transport)
32. Informare privind activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Bihor pe trimestrul IV 2015.
- ATOP
33. Informare privind

Planul Strategic anual al Autorităţii

Teritoriale

de

Ordine Publică Bihor, pe anul 2016.
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- ATOP
D-nul Președinte: cine e pentru?
Mulțumesc.
Supusă votului ordinea de zi cu modificările de mai sus este votată cu
unanimitate de voturi ”pentru”.
cu următoarea modificare:
Retragerea
Punctului 4: Proiect de hotărâre privind repartizarea cotei de 20% din sumele
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din cotele
defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2016.

Punctului 23: . Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice
de autorizare a lucrărilor în zona drumurilor județene.
și

Introducerea:
Punctului 34. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare
în favoarea Curții de Conturi a României asupra terenului situat în Oradea, str.
Armatei Române nr.1/A
Și a
Punctului 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării si garantarii
unei linii de finanțare revolving în valoare de 120.000.000 lei.

D-nul Președinte: Cine e „pentru”?
Mulțumesc. „Împotrivă”, „abțineri”?
Supusă votului ordinea de zi cu modificările de mai sus este votată cu
unanimitate de voturi ”pentru”.

X
Se trece la dezbateri:
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul
bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015.
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Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Cine este „pentru”? Multumesc.
”Împotrivă”? Nu.
”Abțineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr.1 din 28 ianuarie 2016.
X
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a
unităților subordonate pe anul 2016.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 2 din 28 ianuarie 2016.

X

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cofinanțare
încheiat între Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor și ISU ”Crișana” a județului
Bihor, pe anul 2016.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
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„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 3 din 28 ianuarie 2016.

X
Punctul 4: RETRAS

X
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr.1207 din
16.12.2015 a Președintelui Consiliului Județean Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 4 din 28 ianuarie 2016.

X
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale, taxelor speciale
și tarifelor pentru anul fiscal 2016.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru.
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de cultură, Dl.Forro ?
Dl Forro: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare Comisia economică, d-l Bulzan?
Dl Bulzan: Aviz favorabil
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de agricultură, Dl. Bezi ?
8

Dl Derșidan: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Mulțumesc. Dl Costa Traian, Comisia de urbanism?
Dl Costa Traian: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Multumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 5 din 28 ianuarie 2016.

X
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei
Județene pentru Protecția Copilului Bihor.
D-na Secretar : În conformitate cu Legea 1437, anual are loc actualizarea
Comisiei pentru Protecția Copilului ca urmare a unei propuneri făcute din partea
Secretarului Județului ca urmare a consultării ONG-urilor. In urma acestor consultări a
fost desemnată doamna Luncan Daniela și o propun în Comisia pentru Protecția
Copilului. Hotărârea o supunem la vot. Votul este secret.
Dl Președinte: vă rog să pregătiți buletinele. Mergem mai departe. Revenim
ulterior cu votul. Modalitatea de vot rămâne aceeași, încercuim numărul curent din fața
numelui în cazul unui vot favorabil.

X
Punctul 8: Proiect de hotărâre privind promovarea unei acțiuni în justiție, în
contradictoriu cu Fundația Română pentru Tineret Bihor, în vederea constatării
dizolvării acesteia.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru.
Dl Kiss Alexandru : D-nule Președinte, aici Comisia juridică își însușește punctul
de vedere al Compartimentului de specialitate al Consiliului Județean Bihor în sensul
nepromovării acestei acțiuni în justiție.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Bogdan Traian: D-le Președinte, eu am solicitat și am mers ca membru în
Comisia juridică pentru promovarea unei acțiuni în justiție în vederea constatării
dizolvării Fundației pentru Tineret Bihor. Raportat la faptul ca am primit pe mail-ul
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nostru un referat de nelegalitate prin care ni se făceau niște precizări referitoare la
faptul că noi nu am avea dreptul să aprobăm acest lucru, vreau să fac în fața colegilor
următoarele precizări:
1. Prin propunerea colegului nostru Birta nu ni s- a cerut să dizolvăm
această Fundație ce ni s-a cerut să promovăm o acțiune în vederea constatării de
către instanța de judecată a dizolvării acestei Fundații;
2. Prin Legea 146 din 2002 privind Fundațiile pentru Tineret se prevede
posibilitatea dizolvării acestor Fundații prin hotărâre judecătorească. Nu suntem ținuți
noi să ne luăm un drept pe care nu îl avem și anume acela de a promova o acțiune în
instanță sau nu. Orice persoana fizică sau juridică are dreptul să se adreseze instanței de
judecată mai ales atunci când legea specială prevede că realizarea acelui drept se poate
face prin hotărâre judecătorească.
În concluzie consider că suntem îndreptățiți a adopta această hotărâre, noi trebuie
să analizăm, în votul pe care o să îl dăm, dacă hotărârea pe care o să o aprobăm este
legală sau ilegală. Este ilegală dacă nu am avea competența materială să promovăm o
asemenea acțiune. Legea nu ne interzice promovarea acestei acțiuni. Nu dizolvăm
această fundație, ci doar promovăm o acțiune în exercitarea unui drept pe care îl avem
în fața instanțelor de judecată
Dl Președinte: alte puncte de vedere dacă sunt?
Dl Birta: Având in vedere că sunt inițiatorul acestui Proiect de Hotărâre a
Consiliului Județean, în cadrul acestui proiect nu am cerut dizolvarea Fundației ci am
cerut promovarea unei acțiuni în instanță pentru a constata instanța dizolvarea acestei
Fundații. Instanța poate să constate dizolvarea sau poate să constate că nu avem
competență pe acest lucru. De aceea am votat și în Comisia juridică pentru menținerea
acestui punct, îmi mențin în continuare propunerea și vă rog să supuneți la vot acest
lucru, mai mult vreau să cer vot secret pe această propunere. Mulțumesc.
Dl Președinte: mai întâi vreau să aud punctul de vedere al Comisiei de bugetfinanțe și apoi supunem la vot propunerea dumneavoastră
Dl Bulzan: de la Comisia buget-finanțe avizul este favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Doamna Secretar: Îmi cer scuze. Ceea ce am citit eu în actele depuse nu corespunde
cu ceea ce am auzit; înseamnă că, nu am știut eu să citesc. Dumneavoastră aveți la
dumneavoastră, în mapele dumneavoastră și transmise pe laptop expunerea de motive și
solicitarea, semnate de domnul Birta. Domnul Birta, în temeiul articolului 31 alineat (3) litera
”a” din Legea 146 solicită dizolvarea de drept. Nu o să intru într-o polemică, ci o să vă rog pe
dumneavoastră să observați ce spune articolul 31 litera ”a”; condițiile în care se dizolvă de
drept și cine are competențe. Mai departe, tot semnat de către domnul Birta, ne solicită
dizolvarea de drept la cererea oricărei persoane; avem și Proiectul de Hotărâre. Proiectul de
Hotărâre, este în fața dumneavoastră, îl puteți consulta, vă rog frumos să vedeți că în
expunerea de motive ne spune articolul 33 alineatul (1), articolul 33 alineatul (10), vă rog să îl
citiți și dumneavoastră: ne spune dizolvarea fundației și însușirea patrimoniului de către
Consiliul Județean. Deci ce dorim? Dorim însușirea patrimoniului în conformitate cu articolul
33 litera ”a”. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Bogdan Traian. Accesul la justiție este
liber. Oricine se poate adresa instanței. Ca să mă adresez instanței trebuie să mă prevalez de o
situație juridică pentru a cărei realizare este necesară doar calea judecății și pentru a supune o
pretenție. Pretenția noastră pe care o supunem la vot este dizolvarea acestei Fundații pentru a
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ne însuși patrimoniul. Aceasta este exercitată cu nerespectarea articolului 12, 13, 14 din
Codul de procedură civilă.
Raportul de nelegalitate nu este un vot împotriva acestei hotărâri. Raportul de
nelegalitate este exercitarea de către un funcționar public a sarcinilor care îi revin prin fișa
postului de a aduce la cunoștința dumneavoastră ceea ce spune legea, nu de a vă influența
votul pozitiv sau negativ. Tocmai de aceea contrasemnătura Secretarului nu lasă fără efect
Hotărârea dumneavoastră. Deci, dumneavoastră puteți vota pozitiv indiferent de punctul de
vedere al Secretarului, eu aveam doar obligația dată de lege de a vă aduce la cunoștință
articolele de lege, modul în care dumneavoastră interpretați și considerați că se face
aplicabilitatea legii este strict conștiința dumneavoastră. Eu doar m-am apărat în fața Curții de
Conturi, a fișei postului și m-am aparat în fața legii în ceea ce privește exercitarea abilității
mele și funcției mele.
Deci, ceea ce am scris în raportul de nelegalitate este o motivație legală. Desființarea
și atacarea pe cale juridică se face doar pentru activitate ilicită. La expunerea de motive nu am
avut nici un act din care să tragem această concluzie. Mai mult decât atât pe rolul instanței
avem un proces intentat Fundației pentru Tineret, este Dosarul cu numărul 4449 din
11.12.2015 este tot ca urmare a Hotărârii dumneavoastră prin care am stabilit că această
Fundație își desfășoară activitatea în conformitate cu legea sau nu și instanța va decide dacă o
desfășoară sau nu. Dat fiind aceste date relevante, dumneavoastră sunteți în cunoștință de
cauză atât cu ceea ce spune legislația, cât și cu ceea ce se întâmplă practic și o să votați în
cunoștință de cauză nu influențați de votul meu.
Dl Președinte: domnul Birta, domnul Bogdan
Dl Birta: Nu vreau să intru în polemici cu nimeni, vreau să spun doar atât: în adresa de
înaintare pe care am depus-o la Consiliu în 11 decembrie 2015 semnată de mine scrie clar:
„promovarea unei acțiuni în justiție în contradictoriu cu Fundația pentru Tineret în vederea
constatării dizolvării acesteia”. Mai mult, în Proiectul de Hotărâre propun Consiliului
Județean Bihor, promovarea unei acțiuni în justiție în contradictoriu cu Fundația pentru
Tineret Bihor având ca obiect constatarea dizolvării acesteia. Nu cer și nu am cerut nici în
actele pe care le-am depus la Consiliul Județean ca să dizolvăm noi Fundația. Nu este dreptul
nostru. Cer să promovăm o acțiune în instanță care să constate dizolvarea Fundației, instanța
de judecată, nu Consiliul Județean.
Doamna Secretar: o singură întrebarea, domnule Birta. Atunci să înțeleg că expunerea
de motive semnată de dumneavoastră nu este semnătura dumneavoastră în original, pentru că
avem aici constatarea dizolvării de drept și expunerea de motive. Dacă vă negați semnătura
atunci înseeamnă că eu m-am pronunțat pe o expunere de motive care nu există.
Dl Președinte: Mulțumesc. Pe domeniul juridic înțeleg trebuie să vorbim foarte pe larg
Dl Bogdan: Trecem peste cunoștințele juridice ale domnului Birta, vad că Referatul de
specialitate a făcut o încadrare corespunzătoare sau nu. Este datoria noastră ca să adoptăm
această hotărâre în cadrul limitelor de competență și a obiectului depus spre aprobare
Consiliului Județean. Mulțumesc
Dl Președinte: Mulțumesc. Domnule președinte Kiss
Dl Kiss: Această problemă a ajuns la Comisia juridică , deci când a ajuns, am vorbit cu
doamna Secretar Soltănel și am întrebat-o care este părerea dânsei, și mi-a explicat poate
puțin mai amănunțit. Esența este aceeași: ar fi ilegal dacă am face. Astăzi am discutat și cu
domnul Birta și ne-am înțeles perfect că noi, Consiliul Județean, am dori să avem această
clădire, deci, noi am vrea să o avem. Domnul Birta, între timp și eu, am făcut cercetări. Mi-a
spus că există o Comisie, așa și este, în care are și Consiliul Județean un reprezentant, are și
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Prefectura și mare Dumnezeu mai știe cine. Este o Comisie, acesta este rolul acestei Comisii
ca să constate că a fost defectuos făcut acest management și deci de pe urma lui să constate
desfințarea societății sau ce este asta. Și atunci noi am zis următorul lucru: dacă doamna
Secretar spune că nu este legal eu cred că ar trebui să afirmăm că noi vrem această clădire, să
spunem la această Comisie unde am înțeles că reprezentanții Consiliului Județean au votat
pentru desfințarea acestuia dar cel de la Prefectură și cel de la Finanțe nu au votat. Să-i cerem
acestei Comisii să ia această decizie, este logic să vină la Consiliul Județean și dacă nu va lua
să mai discutăm la o altă ședință. Să nu deschidem un război în care doamna Secretar spune
că nu este legal ceea ce noi vrem să punem pe hârtie. Cu toții suntem de acord că vrem
această clădire dar haideți să dăm un impuls la această Comisie vă rog Comisia numiți-vă și
decideți dacă este așa sau nu și dacă nu ne place decizia Comisiei după aceea să facem
Dl Bogdan: deci domnule Președinte în calitatea mea de membru a Comisiei juridice,
am semnat pentru promovarea acestei acțiuni. Nu știu ce ingerințe are doamna Secretar în
activitatea Comisiei juridice din care fac parte Consilieri județeni. Să nu divagăm de la
subiect dacă va fi sau nu proprietatea Consiliului Județean, vom vedea ce va hotărâ instanța
Doamna Secretar: conform regulamentului, Secretarul participă la ședințele Comisiei
juridice așa cum ați participat și dumneavoastră la Primăria Oradea în calitate de Șef serviciu
juridic.
Dl Birta : eu vreau să îi mai spun domnului Kiss că această Comisie s-a mai întrunit de
trei ori până acum. Nu a luat nici o hotărâre pentru că normal, Finanțele au interesul să scoată
la licitație acea clădire pentru a își recupera creanțele de la Fundație. Este clar că nu se va
întâmpla acest lucru atât timp cât deja s-a întrunit de trei ori, iar Consiliul Județean a votat
pentru dizolvare. Eu, în expunerea de motive, am scris constatarea dizolvării de drept se
realizează prin hotărârea Comisiei mai sus menționate. Eu îmi mențin punctul pe ordinea de
zi și v-am spus, cer vot secret pentru acest lucru. Vă mulțumesc.
Dl Președinte: doamna Scridon
Dna Scridon: eu consider că existând o neclaritate între solicitarea domnului consilier
Birta și doamna Secretar se impune a se clarifica această problemă și cer amânarea pentru
ședința următoare a votului consilierilor. Mulțumesc
Dl Președinte: aceasta este o nouă propunere. Eu le iau în ordinea venirii către noi.
Prima dată vot secret propus de domnul Birta, în cazul în care ajungem la acest vot pentru
departajare. Cine e pentru votul secret. Numărați vă rog.
18 voturi deci vot secret.
Doi. Propunerea doamnei Scridon. Să vedem dacă rămâne pe ordinea de zi
Doamna Secretar: domnule Președinte o singură precizare. Conform regulamentului
amânarea și retragerea de pe ordinea de zi se face numai cu acordul domnului Birta, cel care a
solicitat înscrierea pe ordinea de zi. Trebuie să îl întrebăm și pe domnul Birta înainte
Dl Președinte: domnule Birta?
Dl Birta: Nu. Eu nu sunt de acord cu amânarea și doresc supunerea la vot
Dl Președinte: Oare de ce nu ne mirăm? Da vă mulțumesc doamna Secretar. Ne-ați
luminat până la capat. Buletine de vot cu ”Da” – pentru promovarea în instanță – ”Nu” –
pentru nepromovarea în instanță de către Consiliul Județean a acestei acțiuni. Vă rog faceți
buletinele de vot. Comisia foarte activă să ne spună. Comisia de validare a voturilor să
numărați și la punctul 7.
Dl Președinte: mergem mai departe cu punctul 9. Ne vom întoarce
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X
Punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de ocupare a
funcțiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean
Bihor.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru.
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
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. 8 din 28 ianuarie 2016.

X
Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bihor.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru.
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 9 din 28 ianuarie 2016.

X
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Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii și
sediului Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Valea lui Mihai în Centrul Școlar
de Educație Incluzivă IRIS Oradea.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de învățământ, Dl.Forro ?
Dl Forro: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru.
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 10 din 28 ianuarie 2016.

X
Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei unităţilor de
învăţământ special la nivelul Judeţului Bihor pentru anul şcolar 2016 – 2017.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru.
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de învățământ, Dl.Forro ?
Dl Forro: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl președinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
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Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 11 din 28 ianuarie 2016.

X

Punctul 13: Proiect de hotărâre privind constituirea în favoarea Asociației
Salvatorilor Montani Bihor a unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unui bun
aflat în domeniul privat al Județului Bihor.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru.
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de turism, Dl.Derșidan sau înlocuitorul
acestuia?
Dl Bezi: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr.12 din 28 ianuarie 2016.
X
Dl Președinte: ne întoarcem la punctul 7. Comisia de numărare și validare a
voturilor poate da un verdict. Domnul Bogdan Comisia de numărare?
Dl Bogdan: în urma numărării voturilor se constată că sunt 24 de voturi „pentru”
și 3 „împotrivă”.
Dl Președinte: mulțumesc. Deci doamna Luncan Daniela a primit vot majoritar.
Mergem mai departe. Avizele?
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru.
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
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Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia socială
Dl Folcea: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc
Dl Președinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
X

Punctul 14 . Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea
Consiliului Județean Bihor nr.167/31.07.2012 privind validarea desemnării nominale a
membrilor ATOP Bihor pentru mandatul 2012 - 2016.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru.
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Doamna Secretar: avem vot secret. Persoana nominalizată este domnul Beltechi.
Această nominalizare vine prin efectul legii ca urmare a schimbării șefului Poliției
Locale. O să primiți și buletinele de vot.
Dl Președinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

X
Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice (Studiu de fezabilitate) afererente obiectivului: “Drumul Județean DJ 764A
Beiuș – Stâna de Vale de la km 0+000 la km 26+160”, județul Bihor.

Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru.
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Comisia buget-finanțe avizat favorabil
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Comisia de urbanism dă aviz favorabil.
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Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr.14 din 28 ianuarie 2016.
X
Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice (Studiu de fezabilitate) afererente obiectivului: “Drumul Județean DJ 108 K
Remeți – limită jud. Cluj, de la km 13+190 la km 26+168, L = 12,978 km”, județul
Bihor.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru.
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil .
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr.15 din 28 ianuarie 2016.
X
Punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
(Studiu de fezabilitate) afererente obiectivului: “Drumul Județean DJ 108 J Remeți –
Stâna de Vale, de la km 16+295 la km 33+510”, județul Bihor.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru.
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil .
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
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Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 16 din 28 ianuarie 2016.
X
Punctul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice reactualizate aferentă obiectivului: „Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca Leş, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, judeţul Bihor”.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil .
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 17 din 28 ianuarie 2016.
X
Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice reactualizate aferentă obiectivului: „Reabilitare şi modernizare DJ 767
Dobreşti – Vârciorog, sector de la km 10+940 la 27+500, L= 16,560 km ”.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil .
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 18 din 28 ianuarie 2016.
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X
Punctul 20 . Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice reactualizate aferentă obiectivului: „Modernizare drum judeţean DJ 709, km
75+942 – 79+552, limită Judeţ – Talpoş, judeţul Bihor”.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil .
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr.19 din 28 ianuarie 2016.
X
Punctul 21. . Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice reactualizate aferentă obiectivului: „Modernizare DJ 767 B din DN 76 –
Tășad – Copăcel – Serghis - DJ 767, km 0+000 -22+140, L=22,140 km ”.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil .
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 20 din 28 ianuarie 2016.
X
Punctul 22 . Proiect de hotărâre privind

aprobarea documentaţiei tehnico-

economice reactualizate aferentă obiectivului: „Modernizare drum judeţean DJ767D,
km0+000 -2+100, Vârciorog”.
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
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Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil .
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 21 din 28 ianuarie 2016.
X
Punctul 23 RETRAS

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 Acular
Com SRL, pe traseul Oradea (Complex Peţa) – Borş (SC Celestica România SRL ).
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 22 din 28 ianuarie 2016.
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 Acular
Com SRL, pe traseul Oradea (P- ţa Nucetului) – Borş (SC Celestica România SRL ).
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
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Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 23 din 28 ianuarie 2016.
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 Acular
Com SRL, pe traseul Oradea (Calea Clujului) – Borş (SC Celestica România SRL ).
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 24 din 28 ianuarie 2016.
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 Acular
Com SRL, pe traseul Oradea (Str. Transilvaniei) – Borş (SC Celestica România SRL ).
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr.25 din 28 ianuarie 2016.
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 Puşcău
Trans SRL, pe traseul Săcueni – Borş (SC Faist Metalworking SRL ).
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
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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.26 din 28 ianuarie 2016.
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
Ganesha Agroprest SRL, pe traseul Budoi – Marghita (SC Zetakappa SRL).
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 27 din 28 ianuarie 2016.
X
Punctul 30 . Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Razban
Company SRL, pe traseul Marghita – Oradea (SC ADA SRL ).
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 28 din 28 ianuarie 2016.

X
Punctul 31 . Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Fazati
Trans SRL, pe traseul Santăul Mare – Oradea (SC Connectronics România SRL ).
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Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 29 din 28 ianuarie 2016.
X
Punctul 32 Informare – Au fost aduse la cunoștința dumneavoastră prin
transmiterea lor către dumneavoastră
Punctul 33 Informare - Au fost aduse la cunoștința dumneavoastră prin
transmiterea lor către dumneavoastră
X
Punctul 34 . Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în
favoarea Curții de Conturi a României asupra terenului situat în Oradea, str. Armatei
Române nr.1/A
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru.
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil .
Dl Președinte: Raport de avizare, Comisia de urbanism, Dl.Costa ?
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Da. Domnul Gherman .
„Abţineri”?
Dl Gherman: nu votez ”pentru” nu pentru că nu ar trebui votate ci pentru faptul
că nu am avut materialul să îl studiez.
Doamna Secretar: Acest material ne-a intrat cu caracter de urgență, v-a fost
transmis ieri, de fapt în conformitate cu legislația în vigoare Legea 215/2001, Legea
213 și Codul civil putem da în administrarea instituțiilor publice imobile. În cazul de
față acesta din domeniu privat l-am trecut în domeniu public în conformitate cu legea
213 și scopul acesteia este de a edifica un imobil pentru activitatea Curții de Conturi.
Acesta este obiectul acestei hotărâri.
Dl Președinte: Mulțumesc. Domnul Gherman dacă mai aveți completări?
Respectăm punctul dumneavoastră. Trecem mai departe.
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În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 30 din 28 ianuarie 2016.
X
Punctul 35 .Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării si garantarii unei linii de
finanțare revolving în valoare de 120.000.000 lei.
Dl Președinte: Comisia Juridică, Raport de avizare, dl preşedinte Kiss
Alexandru.
Dl Kiss Alexandru : Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl preşedinte Bulzan Traian, Comisia bugetfinanțe?
Dl Bulzan: Avizat favorabil.
Dl Preşedinte: Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Voturi „pentru”?
Mulţumesc. „Împotrivă”? Da - unu. Dl Gherman
„Abţineri”? Nu.
Da domnul Foncea
Dl Foncea: eu insist la punctul 7 nu au fost solicitate avizele din partea comisiilor
și nu s-a votat.
Dl Președinte: Dacă vreți mai supun la vot.
Dl Foncea: Nu ați cerut avizul Comisiei de agricultură într-o problemă a
DGASPC-uluix
x Se va rectifica conform solicitării dlui consilier Foncea Gheorghe Dacian,
președintele Comisiei sociale transmise prin e-mail și înregistrat la Consiliul
Județean Bihor sub nr.2899 din 16.02.2016, astfel:
Dl Foncea: Ați cerut avizul Comisiei de agricultură într-o problemă a DGASPCului. Votul a fost secret.
Dl Președinte: supunem votului. Cine este ”pentru”?
Abțineri? Mulțumesc.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 31 din 28 ianuarie 2016.
Dl Președinte: haideți să ne întoarcem la Punctul 8.
Dl Bogdan Traian: 19 voturi ”pentru” promovare și 8 ”împotrivă”.
26 voturi ”pentru” domnul Beltechi și unu ”împotrivă”.
Vă doresc o zi excepțională!
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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