Procesul verbal al
şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Bihor
din data de 11.04.2017, ora 11.00
Şedinţa se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României.
X
Dl Președinte: Sărut mâna, Bună ziua pentru toată lumea. Începem ședința
extraordinară convocată pentru data de 11 aprilie 2017 la ora 11,00. Doresc să anunț
prezența: sunt prezente 18 persoane din 35, ședința este legal constituită și avem
condițiile, lipsesc 17 persoane, practic grupul PNL. Am fost anunțați mai înainte de dl
Foncea, că, grupul PNL nu dorește să participe la ședință, având în vedere că nu
consideră că este o ședință extraordinară ședința de astăzi. Pentru acest lucru aș dori să
dau niște lămuriri, ca după aceea pe parcursul materialelor să revin cu următoarele
lămuriri. Ieri am avut o discuție cu dl Avrigenu în care ne-am înțeles foarte bine despre
ședința de astăzi, chiar am parcurs telefonic, pentru că dânsul nu era în localitate toate
materialele, dânsul fiind de acord cu o parte din materiale, am dorit, pentru că totdeauna
se zice că nu sunt consultați dânșii, a avut loc această consultare și mă rog, discuția s-a
terminat cu faptul că astăzi vom ține ședința extraordinară după cum și o ținem fiind
majoritatea. Despre partea de ședință extraordinară, care pe de altă parte a fost anunțată
la ultima ședință ordinară, în partea de închidere a ședinței, am ținut și este un punct
foarte important al ședinței de astăzi: Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului Județean Bihor și vă explic motivele: după ședința ordinară de luna trecută
am primit motivarea Tribunalului, prin care motivare, avem niște puncte pentru care eu
așa cred că un președinte care conduce în Consiliul Județean trebuie să țină cont de
aceste recomandări ale Tribunalului. Noi am venit fiindcă discutăm de un regulament
de organizare și funcționare făcut în 2013, am venit și pe baza acestor motivări am
modificat și practic am reactualizat regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului Județean. Vă pot da câteva exemple din acest ROF care a fost ieri transmis
către toți consilierii județeni, în discuția noastră cu dl Avrigeanu am discutat și această
temă și trebuie să mă pronunț prin faptul că vă zic sincer, eu personal cu multe puncte
de acolo nu pot să fiu de acord, dar am ținut să introducem în regulamentul de organizare
și funcționare expres cele recomandate de Tribunal. Lucruri care nu există în țara asta.
Nu există un regulament de organizare și funcționare în România momentan și am
studiat 41 de județe, prin care se alege președinte interimar în ședința de constituire a
Consiliului Județean. Am introdus acest lucru în ROF prima dată în România. Nu cred
și am făcut niște modificări pe tema comisiei de validare. Chiar am pus pe ordinea de zi
de astăzi modificarea comisiei de validare de la 3 la 5 membri fiind-că așa s-a
recomandat de la Tribunalul Județului Bihor. Foarte greu pot să fiu de acord cu o

hotărâre prin care 2 membri nu sunt majoritate din 3, dar având în vedere că în acea
hotărâre scrie că trebuie să fie cel puțin 3 sau 5 membri, astăzi avem un punct prin care
doream să extindem comisia de validare la 5 membri, este punctul 8 al ședinței de astăzi.
În consecință, noi am făcut toate modificările în regulamentul de organizare și
funcționare și l-am prezentat de ieri în fața consilierilor. Am luat ca model și am început
să lucrăm și vă zic sincer asta a fost și tema noastră pe un model al județului Sibiu care
este un județ majoritar condus de PNL și am folosit ROF-ul lor pentru a crea un
regulament nou și doream să-l supun astăzi la vot majorității și să fie clar, majoritatea
înseamnă două treimi, deci colegii nu de aceea nu sunt aici fiindcă au altă treabă.
Probabil nu sunt de acord cu noul ROF care este construit perfect pe ideile lor. Ca
închidere fiecare punct prin care a fost înaintată acțiunea în judecată figurează în acest
ROF și este modificat în acel sens. Constatăm că nu se dorește nici în aceste condiții de
a se vota ROF-ul. Deci nu se dorește de a modifica regulamentul de organizare și
funcționare în acest sens, cu toate că, încă o dată vă zic, vom aștepta hotărârea definitivă
și nu pot să fiu de acord că 2 nu este majoritar din 3 la o comisie de validare. Dar mă
rog, am făcut acești pași să se vadă că există bunăvoință și există cooperare și dorim să
mergem în acest sens. Nu putem forța spre o direcție lucrurile, nu dorim să forțăm
lucrurile nici măcar atunci dacă încercăm să îndeplinim niște cerințe, dar pot să constat
astăzi că o parte a Consiliului Județean blochează această activitate și în acea secundă
în care toți pașii sunt făcuți în acest sens. Eu constat că prin acest lucru și permiteți-mi
să constat că, prin acest lucru colegii practic doresc să oprească o posibilitate de
îmbunătățire a Regulamentului Consiliului Județean pe acele teme care sunt solicitate
de dânșii. Deci încă o dată repet toate acele puncte prin care dânșii au avut intervenție
pe cale juridică în ședința de constituire, respectiv prin procedura de vot președinte la
ședința de alcătuire și comisia de validare figurează ca punct distinct în noul ROF. Asta
doream să fie ca introducere, îmi pare foarte rău de situație pentru că puteam să avem
astăzi într-un consens un nou ROF cu care mergeam mai departe. Eu cu acestea
prezentate și chiar nu doresc să duc lucrurile pe o cale pur politică dar trebuie să
constatăm aceste lucruri că orice încercare care este închisă nu duce către un consens și
noi nu avem ce face decât să constatăm acest lucru. Am început cu prima propoziție
care se referea practic la situația în care discutăm de o ședință extraordinară, revin, avem
o motivare, doream să îmbunătățim perfect conform motivării regulamentul de
organizare și funcționare cum cred că vom face așa mai departe și vom încerca să
îmbunătățim acest regulament, poate la un moment dat vom găsi și consens în acest
lucru.
X
PREZENŢI: Pásztor Sándor – presedinte, Bodea Traian – vicepresedinte, Mang
Ioan – vicepresedinte, Babău Stela, Boda Gergely-Zoltán, Butișcă Victorica-Valentina,
Chirilă Florin-Bujor, David Sergiu-Octavian, Dume Dorel-Marcel, Grim András, Kéry
Hajnal, Mateaș Julien Dumitru, Oros Florian-Victor, Péter Zoltan-Stefan, Szabó Ștefan-

Gheza, Szoboszlai-Gáspár István, Tiron Ana-Maria, Țara Ioan-Gheorghe - consilieri
județeni și doamna Carmen Soltănel, secretar al județului.
ABSENȚI: Avrigeanu Ionel, Bezi Ovidiu, Bodea Nicolae Dan, Borza Cornel, Câmpan
Ioan, Foncea Gheorghe-Dacian, Gal Călin, Kiss Janos, Lascu Tudor-Sebastian, Madear
Moisa Tudorel, Motoca Romulus-Sorin, Neag Gheorghe Dumitru, Neniu Constantin,
Peti Iosif-Alin, Popa Lidia, Suciu Teodor Ioan, Toderici Mihai, (Grupul PNL)
Participă invitaţi pe marginea punctelor de pe ordinea de zi.
Sunt prezenţi în sală reprezentanţi ai mass-media locală.
Convocarea Consiliului Județean s-a făcut prin Dispoziția nr. 240 din 20.03.2017,
care a fost dată publicității în mass-media şi pe site-ul Consiliului Județean Bihor.
X
Dl vicepreședinte Mang: Da aș dori să precizez și eu câteva lucruri. La acest
regulament noi l-am discutat cu dl președinte, cu dl. vicepreședinte Bodea l-am discutat
mult. Am avut chiar și discuții într-o comisie a celor 3 partide care formează alianța.
Sunt și puncte care cu greu le-am acceptat toți trei, dar am zis că facem acest gest pentru
a arăta că tot ceea ce a solicitat PNL în instanță și care nu erau prevăzute în regulamentul
de organizare și funcționare din 2013 elaborat de PNL și noi am ținut ședința de
constituire după acel regulament, nu erau prevăzute. Chiar dacă cu unele lucruri din
acest regulament, precizez încă o dată, unele lucruri sunt împotriva firii. Din 42 de
județe doar în Județul Arad la ședința de constituire s-a ales un președinte care să
conducă ședința timp de 10 minute până la votarea președintelui, lucru pe care l-a cerut
PNL în instanță și pe care spre surprinderea tuturor d-na judecător le-a acceptat, așa că
nu figura în ROF și nu figura nici pe ordinea de zi emisă prin ordinul prefectului de
constituire a consiliului nicăieri în țară nici un prefect din țară n-a prevăzut punct
alegerea unui președinte de ședință după validarea consilierilor până la, pentru că legea
spune foarte clar, președinte de ședință la consiliul județean este președintele consiliului
județean. Deci nu avea sens să alegem un președinte pentru 10 minute care vă asigur că
era tot de la coaliție că era cu vot deschis alegerea președintelui de ședință. De asemenea
nicăieri în țară nu se înțelege printr-o comisiei de validare votată din 3 persoane că nu
mai este comisiei de validare atunci când își exercită atribuțiile dacă unul pleacă. Pentru
că atunci nu mai putem să ținem nici o ședință dacă unul din cei 3 se supără și pleacă
afară de la ședință. Toate aceste lucruri am încercat să le reparăm, dar colegii de la PNL
nu sunt de acord nici cu repararea acestora chiar dacă, încă o dată repet, sunt împotriva
firii și împotriva a ceea ce se întâmplă în administrația publică națională. Asta înseamnă
că dânșii de fapt nu au urmărit prin tot scopul dumnealor decât să creeze probleme în
Consiliul Județean și să-și realizeze avantaje pentru a putea crea aceste probleme. În
termeni de drept, deși nu sunt jurist, se cheamă pro cauza, adică prin rea credință și-au

creat avantaje pentru a avea câștig de drept. Astăzi au demonstrat acest lucru din plin.
Au demonstrat, încă o dată, că nu doresc funcționarea acestui consiliu ci doresc doar săși creeze oportunități pentru a putea merge în instanță și acolo prin diverși factori să-și
asigure câștig de cauză. Vom lua și noi măsurile în consecință, vom decide împreună ce
vom face și vom lua măsurile cuvenite pentru a arăta că este un abuz de drept ceea ce
fac colegii de la PNL în această perioadă. Eu consider că e nevoie de un regulament de
organizare și funcționare care să elimine tot ce s-a întâmplat în ședința de constituire,
adică să fie foarte clar, cine provoacă dezordine în ședința de consiliu să fie dat afară
din ședință, da, pentru că asta nu era în vechiul regulament și din cauza asta s-a produs
tot circul care a fost în acea ședință. Circ creat de PNL pentru a avea avantaje în instanță
după aceea asta se poate demonstra foarte clar acum, totul a fost premeditat, iar dacă
nici atunci când le faci un regulament împotriva firii încă o dată, așa cum îl doresc
dânșii, nici atunci nu-l votează ca să aibă în continuare avantaje în instanță. Eu cred că
în final instanța ne va da dreptate pe problemele pe care le vom ridica acolo și de
asemenea cred că e momentul ca PNL să-și revizuiască în timp atitudinea, pentru că,
nici buna credință asta a noastră nu poate să meargă la infinit. După ultima ședință s-a
discutat, dl președinte a discutat cu dl prefect spre exemplu, noi trebuia să dăm afară
pașapoartele și înmatriculările auto din clădire, pentru că, colegii de la PNL n-au fost de
acord cu prelungirea contractului de comodat. Dacă-i dădeam afară din clădire nici un
cetățean nu mai înmatricula și nu-și mai putea scoate pașaportul. Pentru că asta au dorit,
dar s-au bazat pe faptul că vor fi împotrivă și noi cu această ocazie vom trece peste votul
împotrivă și vom menține contractul acela de comodat chiar dacă Consiliul Județean a
votat împotriva lui. Este numai unul din exemple de la ultima ședință în care ei se
bazează că orice votează noi de fapt cum suntem de bună credință și nu vom lua măsuri.
Poate că ar fi și cazul să le trimitem cetățenii care doresc pașaport și sunt cozi acum și
oamenii vin de sărbători acasă și o să le trebuiască astfel de documente. Poate că ar fi
cazul să-i trimitem în fața sediului PNL așa cum au făcut dânșii cu alții pe care-i
trimiteau în fața sediului PSD. Să-i trimitem în fața sediului și dl Ilie Bolojan care
patronează acest partid, să le dea pașapoartele. Să le facă documentele expirate. Cred că
joaca ar trebui să înceteze. Ceea ce fac dumnealor de 8 luni de zile este o joacă care nu
mai continuă și azi a culminat. Nici când am vrut să le facem pe plac n-au stat și-au
plecat. Mulțumesc.
X
Dl Președinte: Vă mulțumim. Stimați colegi chiar am avut discuția cu dl prefect și
stimați colegi cineva să meargă până la dl prefect, pentru că dorea să vină până în ședință
să expună problematica pașapoartelor și a permiselor. Să fie anunțat să nu vină, că nu
este cazul. Este o problemă, noi pe baza neluării hotărârii de luna trecută suntem pe
lângă legalitate cu acea clădire acolo, respectiv mai avem două materiale dacă discutăm
de problematica de urgență, sunt inventarele bunurilor domeniului public și domeniului
privat care tot așa nu s-a votat luna trecută și practic pe lângă faptul că reiterez să avem

pe tema asta control ne blochează și pe tema investițională fiindcă baza investițională
pornește de la o inventariere bine pusă la punct știm foarte bine acest lucru.
X
Dl vicepreședinte Bodea: Dacă tot este săptămâna patimilor înțeleg că colegii de la
PNL au o patimă pe tot ceea ce se încearcă să se facă la Consiliul Județean începând cu
aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, cu inventarele județului și cu
investițiile. Probabil că au o patima și pe bihoreni în momentul în care se comportă
astfel pentru că noi credem că este o onoare să te trimită bihorenii în Consiliul Județean
să-i reprezinți, pe ei i-au trimis într-un număr foarte mare, 17 reprezentanți și dacă ei
înțeleg că prin numărul mare trebuie să blocheze tot ceea ce se încearcă a se construi, a
se face la nivel de Consiliu Județean, nu este altceva decât o palmă dată celor care i-au
votat. Nu cred că este un comportament democratic, nici demn de un ales local ca în
fiecare ședință să încerci să blochezi profitând de numărul mare de aleși locali pe care
îi ai indiferent dacă punctul de pe ordinea de zi este unul care se referă la investiții, la
fonduri, sau la inventarul unui județ care este cel mai banal lucru pe care să nu-l votezi
ca și consilier, ales local. Având în vedere că, cu siguranță nici dl Pasztor, nici dl Mang
și nici subsemnatul nu am luat clădirile județului Bihor să le strămutăm în altă parte și
sunt aceleași doar că trebuie să reactualizăm inventarul acestor bunuri. De aceea cred
că ar trebui să mediteze bine în această săptămână colegii de la PNL, având în vedere
că, cu astfel de conduită județul Bihor nu va putea să fie condus în următorii 3 ani, iar
dacă ei sunt dispuși ca să facă cu bihorenii în continuare așa, este alegerea lor, dar nu
cred că îi reprezintă și nu este o cinste pentru ei ca de fiecare dată să boicoteze, începând
cu alegerea de la început, când ei au provocat scandalul respectiv, ei sunt cei care au
vrut să beneficieze în urma acelui puci făcut în ședința de consiliu iarăși noi înțelegem
că 18 întotdeauna va fi mai mult decât 17. Vă mulțumesc.
X
PREȘEDINTELE SUPUNE LA VOT ORDINEA DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului Județean Bihor.
- DGAPL – Serviciul Juridic
2. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Bihor.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Patrimoniu
3. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care
aparțin domeniului privat al Județului Bihor.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Patrimoniu
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr.
66/4016/2016, încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Instituția
Prefectului – Județul Bihor.

- Direcția Generală Economică – Serviciul Patrimoniu
5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute către Societatea
de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. – Sucursala Oradea,
asupra terenului aflat în domeniul public al județului Bihor, situat în municipiul
Oradea, str. Calea Borșului nr. 5.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Patrimoniu
6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Muzeului Țării
Crișurilor și constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoland Bihor, asupra spațiilor din
imobilul situat în Oradea, str. Aurel Lazăr nr.13, aflat în domeniul public al
județului Bihor.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Patrimoniu
7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra
apartamentului nr. 10/A din imobilul monument istoric Casa Adorjan II, situat în
Oradea, str. Patrioților nr. 4, etaj 2.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Patrimoniu
Puncte suplimentare:
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 149/28 iunie
2016.
- DGAPL – Serviciul Juridic
X
Dl Președinte: Vă mulțumesc d-le vicepreședinte, doresc să intrăm în ordinea de zi și
să parcurgem materialele. Înainte de a supune la vot ordinea de zi aș dori să supun
votului dumneavoastră scoaterea de pe ordinea de zi a acestei poziții a punctului 8 care
este proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii nr. 148 din 28
iunie 2016, este comisia de validare, care astăzi noi pe baza ROF-ului aprobat voiam so ridicăm la 5 persoane. Atunci supun atenției dumneavoastră scoaterea de pe ordinea
de zi a acestui material având în vedere că acolo doream să fie delegat și o persoană
inclusiv de la PNL dar nu prea observ a fi posibil să fie delegată.
Cine este pentru scoaterea de pe ordinea de zi? 18 voturi pentru.
Vă mulțumesc. Atunci rămânem cu ordinea de zi cu 7 materiale, vreau să vă specific că
din 7 materiale, 6 sunt cu două treimi deci necesită 24 de voturi, e vorba de hotărâre, le
vom parcurge repede fiindcă nu avem posibilitatea de a vota 24 de persoane, iar ultimul
material este de 18 voturi.
X
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului Județean Bihor.

Cine este pentru? 18 voturi pentru. Bun. Atunci specific, că, coaliția a votat
regulamentul nou care conține absolut toate punctele care dorea PNL-ul să fie schimbate
în acest regulament. Materialul n-a trecut.
X
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Bihor.
Cine este pentru? 18 voturi pentru. Vă mulțumesc, materialul nu a trecut.
X
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care
aparțin domeniului privat al Județului Bihor.
Cine este pentru? 18 voturi pentru. Vă mulțumesc, materialul nu a trecut.
X
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr.
66/4016/2016, încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Instituția
Prefectului – Județul Bihor.
Cine este pentru? 18 voturi pentru. Vă mulțumesc, materialul nu a trecut.
X
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute către
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. – Sucursala
Oradea, asupra terenului aflat în domeniul public al județului Bihor, situat în municipiul
Oradea, str. Calea Borșului nr. 5.
Cine este pentru? 18 voturi pentru. Vă mulțumesc, materialul nu a trecut.
X
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Muzeului
Țării Crișurilor și constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoland Bihor, asupra spațiilor din imobilul
situat în Oradea, str. Aurel Lazăr nr.13, aflat în domeniul public al județului Bihor.

Cine este pentru? 18 voturi pentru. Vă mulțumesc, materialul nu a trecut.
X
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra
apartamentului nr. 10/A din imobilul monument istoric Casa Adorjan II, situat în
Oradea, str. Patrioților nr. 4, etaj 2.
Cine este pentru? 18 voturi pentru. Vă mulțumesc, materialul a trecut. Aveam nevoie de
18 voturi.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 80 din 11 aprilie 2017.
X
Materialul nr. 8 atunci a fost retras, trebuie o majoritate simplă, dar a fost retras având
în vedere că nu a trecut regulamentul nou de organizare și funcționare.
X
Dl vicepreședinte Mang: Aș dori să profit de faptul că este presa în sală, păcat că nu
sunt și colegii de la PNL să savureze acest moment zic eu de bucurie. Consiliul Județean
Bihor a depus având ca asociat Universitatea din Oradea și Societatea Parcuri Industriale
Bihor, a depus o scrisoare de intenție pentru realizarea unui parc științific și tehnologic
cu valoare de 10 milioane Euro pe o suprafață de 3 ha teren. Știrea din păcate pentru
presa locală. A apărut deja în presa centrală, scrisoarea de intenție a fost aprobată, a avut
cel mai mare punctaj, au fost doar 2 parcuri tehnologice propuse, unul la Bihor și unul
la Cluj și scrisoarea noastră de intenție a avut punctajul maxim. Eu cred că e momentul
să-i felicităm pe consilierii județeni ai coaliției și pe cei care au lucrat la acea scrisoare
de intenție și de asemenea să urăm succes echipei pentru a se și împlini această scrisoare
de intenție și a realiza primul parc tehnologic și științific, parc sau acțiune, obiectiv, care
va contribui din plin și în mod real la dezvoltarea municipiului Oradea, a Universității
și a Județului Bihor. Este un obiectiv foarte important pentru noi, pentru dezvoltarea
regiunii, inclusiv a municipiului Oradea, mult mai important decât obiective care mai
fac un pod, sau mai trag un pasaj subteran, în municipiu. Iată că această coaliție care are
doar 18 voturi în Consiliul Județean face adevărate lucruri pentru județ și pentru
municipiul Oradea cu opoziția celor de la PNL care nu-și doresc lucrurile astea. Eu vă
mulțumesc și vă doresc să aveți sărbători fericite.

Dl Președinte: Vă mulțumesc. Doar o mică specificație, acea scrisoare de intenție totuși
este un dosar serios, deci să nu credeți că este o scrisoare de o pagină, a fost un lucru
serios care s-a pregătit în două săptămâni aproape a ajuns în faza finală acest dosar.

Stimați colegi, stimați colegi din presă haideți să puneam la o parte lucrurile, politica-i
politică, eu doresc să urez pentru toată lumea un Paște fericit, sărbători fericite. Vom
încerca poate este posibil, poate, poate să ajungem la un consens cât de repede sau o
ședință extraordinară iar să convocăm pentru că suntem în faza în care trebuie să ne
demonstrăm bunăvoința, sau în cea ordinară vom duce mai departe lucrurile. Vă
mulțumesc foarte frumos. Sărbători fericite pentru toată lumea.

PREȘEDINTE,
PÁSZTOR SÁNDOR

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CARMEN SOLTĂNEL

