Procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bihor
din data de 14.02.2017, ora 12.00
Şedinţa se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României.
X
Dl Președinte: Sărut mâna, bună ziua pentru toată lumea! Începem ședința
ordinară a lunii februarie. Încep prin anunțarea prezenței. Avem o persoană absentă, sunt
prezenți 34 de consilieri județeni. Deci ședința se poate desfășura în condiții normale.
PREZENŢI: Pásztor Sándor – presedinte, Bodea Traian – vicepresedinte, Mang
Ioan – vicepresedinte, Avrigeanu Ionel, Babău Stela, Bezi Ovidiu, Boda Gergely-Zoltán,
Bodea Nicolae Dan, Borza Cornel, Butișcă Victorica-Valentina, Câmpan Ioan, Chirilă
Florin-Bujor, Corcheș Dorin-Octavian, David Sergiu-Octavian, Dume Dorel-Marcel,
Foncea Gheorghe-Dacian, Gal Călin, Grim András, Kéry Hajnal, Kiss Janos, Lascu
Tudor-Sebastian, Madear Moisa Tudorel, Motoca Romulus-Sorin, Neag Gheorghe
Dumitru, Neniu Constantin, Oros Florian-Victor, Péter Zoltan-Stefan, Peti Iosif-Alin,
Suciu Teodor Ioan, Szabó Ștefan-Gheza, Szoboszlai-Gáspár István, Tiron Ana-Maria,
Toderici Mihai, Țara Ioan-Gheorghe - consilieri județeni și doamna Carmen Soltănel,
secretar al județului.
ABSENȚI: doamna Popa Lidia
Participă invitaţi pe marginea punctelor de pe ordinea de zi.
Sunt prezenţi în sală reprezentanţi ai mass-media locală.
Convocarea Consiliului Judeţean s-a făcut prin Dispoziţia nr. 37 din 07.02.2017,
care a fost dată publicităţii în mass-media şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor.
X
Dl Președinte: Doresc prima dată să supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din
data de 31 ianuarie 2017.
Cine este pentru? 34 voturi pentru. Unanimitate pentru
X
Președintele supune la vot ORDINEA DE ZI:
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1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 843/2016 a Președintelui Consiliului
Județean Bihor.
- Direcția Generală Economică (Serviciul Financiar – contabil)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la
încheierea exercițiului bugetar 2016.
- Direcția Generală Economică (Serviciul Financiar – contabil)
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.
31/28.01.2016.
- Direcția Generală Economică (Serviciul Financiar – contabil)
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a spațiului
din imobilul situat în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 2, etaj II, aflat în domeniul privat
al Județului Bihor.
- Direcția Generală Economică (Serviciul Patrimoniu)
5. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Muzeului
Țării Crișurilor asupra construcțiilor Casa pompelor și Rezervor apă, situate în
municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 1A.
- Direcția Generală Economică (Serviciul Patrimoniu)
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de locațiune
nr. 2082/10.11.2011 încheiat între Episcopia Romano-Catolică Oradea, Județul Bihor –
Consiliul Județean Bihor și Muzeul Țării Crișurilor Oradea.
- Direcția Generală Economică (Serviciul Patrimoniu)
7. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru bunurile imobile
construcții și teren, situate în comuna Bratca, sat Valea Crișului nr. 146, aflate în
domeniul public al județului Bihor și în administrarea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Bihor, în vederea înregistrării în evidența contabilă și
tehnico-operativă.
- Direcția Generală Economică (Serviciul Patrimoniu)
8. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru bunurile imobile
construcții, situate în municipiul Oradea, str. Armatei Române nr.1/A, aflate în domeniul
privat al județului Bihor, în vederea înregistrării în evidența contabilă și tehnicooperativă.
- Direcția Generală Economică (Serviciul Patrimoniu)
9. Proiect de hotărâre privind constatarea încheierii unor contracte de furnizare servicii
sociale ca urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor.
- Direcția Generală Economică (Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului consiliului de administrație la Regia
autonomă ”Aeroportul Oradea”.
- Direcția Generală Economică (Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice reactualizate
pentru obiectivul „Construire, extindere și modernizare terminale de pasageri la
Aeroportul Oradea”.
- Direcția Generală Tehnică (Serviciul Tehnic – Investiții)
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12. Proiect de hotărâre cu caracter individual privind reactualizarea documentaţiei tehnicoeconomice aferentă obiectivului: „reabilitare DJ 792 a Beliu - Tinca - Leş, km 24+987 67+696, l = 42,712 km, judeţul Bihor.
- Direcția Generală Tehnică (Serviciul lucrări de întreținere și investiții pe drumuri
judetene)
13. Proiect de hotărâre cu caracter individual privind reactualizarea documentaţiei tehnicoeconomice aferentă obiectivului: „modernizare DJ 767b din DN 76- Tășad – CopăcelȘerghiș – DJ 767, km 0+000 - 22+140, l= 22,140 km.
- Direcția Generală Tehnică (Serviciul lucrări de întreținere și investiții pe drumuri
judetene)
14. Proiect de hotărâre cu caracter individual privind cofinanțarea din bugetul județului
Bihor a obiectivului: „reabilitare DJ 792 a Beliu - Tinca - Leş, km 24+987 - 67+696, l =
42,712 km, judeţul Bihor.
- Direcția Generală Tehnică (Serviciul lucrări de întreținere și investiții pe drumuri
judetene)
15. Proiect de hotărâre cu caracter individual privind cofinanțarea din bugetul județului
Bihor a obiectivului: „modernizare DJ 767b din DN 76- Tășad – Copăcel- Șerghiș – dj
767, km 0+000 - 22+140, l= 22,140 km.
- Direcția Generală Tehnică (Serviciul lucrări de întreținere și investiții pe drumuri
judetene)
16. 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 Tăuteu – Oradea (SC Ada Fabrica de Mobilă SRL ).
- Direcția Generală Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)
17. 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 Popeşti – Tileagd (SC Bene International SRL).
- Direcția Generală Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)
18. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Marinova Impex
SRL, pe traseul Săcueni – Oradea (SC Bihore SRL).
- Direcția Generală Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)
19. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Marinova Impex
SRL, pe traseul Hodoş – Oradea (SC Bihore SRL).
- Direcția Generală Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)
20. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Marinova Impex
SRL, pe traseul Oradea – Sântandrei ( SC Capirom SRL).
- Direcția Generală Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)
21. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Marinova Impex
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SRL, pe traseul Săcueni – Oradea (SC Shinheung Electronics SRL).
- Direcția Generală Tehnică (Biroul 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 Codrean Trans SRL,
pe traseul Săcueni – Cauaceu (SC PGS Sofa&Co SRL).
- Direcția Generală Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)
cu următoarele modificări:
Introducerea:
23. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor servicii avocaţiale de consultanţă,
asistenţă şi reprezentare în dosar nr. 4129 /111/2016.
- D.A.P.L. – Serviciul Juridic - Contencios
24. Proiect de hotărâre privind încetarea şi validarea unui mandat de consilier judeţean.
X
Dl. Președinte: Vă mulțumesc. Aș dori să supun la vot ordinea de zi cu următoarele
modificări: prima modificare: având în vedere Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004,
art. 10 referitor la încetarea și validarea unui mandat de consilier județean, având în
vedere cererea d-lui Corcheș Dorin Octavian depusă la președinte, prin care subsemnatul
ne prezintă demisia din Consiliul Județean Bihor, dorim să solicităm ca primul punct pe
ordinea de zi acest lucru să fie: Încetarea și validarea unui mandat de consilier județean,
respectiv punctul 23 Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii avocațiale
de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în dosar nr. 4129 /111/2016. Cu modificările
prezentate supun la vot ordinea de zi.
Dl consilier Avrigeanu: Nu mi se pare normal să băgați ca punct suplimentar pe
ordinea de zi validarea unui mandat de consilier județean în condițiile în care dl Corcheș
este prezent la masă astăzi.
Dl Președinte: Dl Corcheș este prezent la masă astăzi, imediat se va ridica, după
ce luăm act de demisia dânsului.
Dl consilier Avrigenu: Întrebarea mea este dacă a semnat procesul verbal de
prezență?
Dl Președinte: Vă citesc Legea 393/28 septembrie 2004. Consilierii locali și
consilierii județeni pot demisiona anunțând în scris președintele de ședință, respectiv
președintele Consiliului Județean, care ia act de aceasta.
D-na Carmen Soltănel – secretarul județului Bihor: Prezența d-lui Corcheș la masă
este justificată din următoarele motive juridice și din regulament. Dl Corcheș a făcut
doar o solicitare, urmare a hotărârii declarării locului vacant și luării act de demisie prin
hotărâre a Consiliului Județean, dl Corcheș este obligat să părăsească masa. Simpla
solicitare și cerere de demisie, nu înseamnă că această hotărâre a trecut. Până când nu se
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declară locul vacant prezența este justificată în conformitate cu Legea 215/2001, Legea
393/2004, regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean. Vă
mulțumesc.
Dl consilier Avrigreanu: Nu mi-ați răspuns la întrebare dacă a semnat procesul
verbal de prezență.
D-na Carmen Soltănel – secretarul județului Bihor: A fost semnat procesul verbal
de prezență de dl Corcheș pentru că are calitatea de consilier județean astăzi la ora 12,00
– 14 februarie 2017.
Dl Președinte: Vă mulțumesc, supun la vot ordinea de zi prezentată. Cine este
pentru? 18 voturi pentru, împotrivă? 17 voturi împotrivă.
X
Se trece la dezbateri
X
Dl Președinte: Supun la vot consiliului județean să se ia act de demisia d-lui
Corcheș și declararea locului vacant.Cine este pentru? 17 voturi pentru, împotrivă? 16
voturi împotrivă.
Dl Președinte: D-le Corcheș vă mulțumim frumos.
Dl consilier Corcheș: Și eu vă mulțumesc frumos d-le președinte, stimați colegi
vă mulțumesc frumos.
Dl consilier Corcheș Dorin Octavian părasește masa de lucru a Consiliului
Județean Bihor.
Dl Președinte: Doresc să solicit d-lui președinte Bodea nominalizare conform
regulamentului a unui membru nou în Consiliul Județean.
Dl vicepreședinte Bodea: Alianța Liberalilor și Democraților Bihor confirmă
calitatea de candidat pe locul 3 la alegerile locale a d-lui Mateaș Julien Dumitru și îl
susține pe acesta pentru mandatul de consilier județean.
Dl Președinte: Vă mulțumesc frumos. Doresc comisia de validare să vină să
valideze candidatura.
Dl consilier Avrigeanu: D-le președinte acest punct nu l-ați introdus pe ordinea de
zi.
Dl Președinte: A fost și votat pe ordinea de zi.
Dl consilier Avrigeanu: A fost un singur punct. Sunt două puncte separate.
D-na Carmen Soltănel – secretarul județului Bihor: Nu d-le Avrigeanu. Titlul
hotărârii a fost repet, și se poate consemna: titlul hotărârii a fost privind încetarea și
validarea unui mandat de consilier județean. Au fost cuprinse două operațiuni juridice
într-o singură hotărâre, procedură care a fost aplicată și în mandatul trecut.
Dl consilier Avrigeanu: În aceeași hotărâre?
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D-na Carmen Soltănel – secretarul județului Bihor: Da în aceeași hotărâre.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Comisia de validare doresc să se pronunțe asupra
candidaturii.
Dl consilier Foncea: Pe motiv că nu a fost pe ordinea de zi nu mă voi prezenta în
comisia de validare.
Dl Președinte: Oricum în comisia de validare membrii majoritari sunt aici și pot
hotărî.
D-na Carmen Soltănel – secretarul județului: Referat Constatator: la registratura
Consiliului Județean Bihor a fost înregistrată sub nr. 2805 din 14.02.2017 înştiinţarea
domnului consilier judeţean CORCHES DORIN OCTAVIAN prin care informează
conducerea Consiliului Judeţean Bihor că demisionează din calitatea de consilier
judeţean în condițiile art.9 alin.(2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare,
Ca urmare a celor constatate, în conformitate cu art. 12 alin.(1) și (2) din Legea
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborat cu art.108 și art.110 alin.(1) și (2) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Bihor propunem Consiliului Judeţean Bihor să
adopte o hotărâre prin care să ia act de situaţia apărută şi să se declare vacant locul
consilierului respectiv.
În acelaşi timp propunem ca în conformitate cu prevederile art. 100 alin. 33 din
Legea nr.115 din 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru
modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru
modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, să fie
validat mandatul de consilier judeţean următorului supleant de pe lista ALDE, dl Mateas
Julien – Dumitru,
Prin adresa nr. 09/14.02.2017 a ALDE Bihor, înregistrată la Consiliul Județean
Bihor sub nr. 2807 din 14.02.2017, se confirmă în scris, sub semnătura. conducerii
judeţene a partidului politic respectiv, că următorul supleant pe lista partidului fiind dl
Mateas Julien - Dumitru, membru ALDE. Bihor.
Anexăm înştiinţarea dlui consilier județean CORCHES DORIN OCTAVIAN și
adresa ALDE Bihor.
Dl Președinte: Vă mulțumesc d-na secretar.
Dl Grim András președinte comisia de validare: proces verbal încheiat astăzi
14.02.2017 cu ocazia ședinței Consiliului Județean Bihor. Comisia de validare a
Consiliului Județean Bihor, îl validează pe dl. Mateaș Julien Dumitru în funcția de
consilier județean pe postul devenit vacant.
Dl Președinte: Vă mulțumesc d-le președinte. Conform Legii nr. 393 din 28
septembrie 2004 art. 5 respectiv art. 6 subpunctul 2, validarea mandatului de consilier al
județului se face prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți. Persoana al cărei
mandat este supus validării nu participă la vot. Supun la vot validarea mandatului de
consilier al d-lui Mateaș Julien Dumitru așa cum a fost prezentat de comisia de validate
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Cine este pentru? 17 voturi pentru. împotrivă? 16 voturi împotrivă.
Vă mulțumesc. D-le Mateaș vă rog frumos să veniți să depuneți jurământul.
Dl consilier Mateaș Julien Dumitru: Subsemnatul, Mateaș Julien Dumitru,
consilier județean al Consiliului Județean Bihor, în conformitate cu prevederile art. 32
din legea administrației publice locale, JUR să respect constituția și legile țării și să fac
cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor
județului Bihor. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 13 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 1: Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 843/2016 a
Președintelui Consiliului Județean Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare - Dl. Chirilă Bujor (Comisia juridică) și Dl. Grim
Andras (Comisia buget-finanțe)
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
Dl consilier Avrigeanu: D-le președinte o observație vă rog. Este o observație pe
care am făcut-o și data trecută, ne cereți să votăm o dispoziție pe care nu ne-ați prezentato, deci să votăm ceva ce nu am văzut și nu avem în materialul de ședință. Am mai ridicat
aceeași obiecție și la ședința de data trecută și tot nu a sosit dispoziția dumneavoastră pe
mail să o putem vedea și noi.
D-na director Plugar Gabriela: Prin această dispoziție am cuprins în buget în data
de 27 decembrie sume primite din fondul de intervenție, bani care au rămas în excedent,
datorită termenului foarte strâns nu au putut fi cheltuiți conform normelor în vigoare au
rămas în excedent. Conform Legii 273 validarea dispoziției se face pentru a o cuprinde
în buget.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Cine este pentru? 18 voturi pentru, împotrivă? 16
voturi împotrivă.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 14 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local
rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016.
Dl Președinte: Raport de avizare: dl. Chirilă Bujor (Comisia juridică), dl. Grim Andras
(Comisia buget-finanțe).
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
7

Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Cine este pentru? 18 voturi pentru, împotrivă? 16 voturi
împotrivă.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 15 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 3: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor
nr. 31/28.01.2016.
Dl Președinte: Raport de avizare: dl. Chirilă Bujor (Comisia juridică), dl. Grim Andras
(Comisia buget-finanțe)
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Cine este pentru? 18 voturi pentru,împotrivă? 16 voturi
împotrivă.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 16 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 4: Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii,
a spațiului din imobilul situat în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 2, etaj II, aflat în
domeniul privat al Județului Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare - Dl. Chirilă Bujor (Comisia juridică), Dl. Grim Andras
(Comisia buget-finanțe), Dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism)
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
Dl Mang Ioan: Comisia de Urbanism: aviz favorabil
Dl președinte: Vă mulțumesc. Cine este pentru? 18 voturi pentru, împotrivă? 16 voturi
împotrivă.Materialul nu a trecut.
Supus votului, proiectul este votat cu 18 voturi ”pentru” și 16 voturi
”împotrivă”, neîntrunind numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii
(24 voturi).
X
Punctul 5: Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea
Muzeului Țării Crișurilor asupra construcțiilor Casa pompelor și Rezervor apă, situate
în municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 1A.
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Dl Președinte: Raport de avizare - Dl. Chirilă Bujor (Comisia juridică), Dl. Grim Andras
(Comisia buget-finanțe), D-na Kery Hajnal (Comisia de cultura).
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
D-na Kery Hajnal: Comisia de Cultură: aviz favorabil
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Cine este pentru? 18 voturi pentru, împotrivă? 16 voturi
împotrivă. Materialul nu a trecut. Vreau să vă atenționez că la sfârșitul lui martie preluăm
muzeul pentru că se vor termina lucrările. Dacă nici după aceea nu se va vota materialul
și închidem muzeul probabil. Vă mulțumesc.
Supus votului, proiectul este votat cu 18 voturi ”pentru” și 16 voturi
”împotrivă”, neîntrunind numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii
(24 voturi).
Dl consilier Avrigeanu: D-le președinte o observație vreau să fac și eu. Cred că
Consiliul Județean administrează foarte bine această stație de pompe din moment ce totul
funcționează foarte bine, haideți să se mute muzeul în clădire și când va fi mutat o să
discutăm la momentul oportun. Și eu revin cu vechea noastră propunere să ne consultați
atunci când sunt subiecte importante pe ordinea de zi dacă doriți voturile noastre.
Dl Președinte: Doresc să întreb dacă materialul de circa 3 – 4 luni, materialul intră
în comisiile de specialitate care sunt sau nu. A intrat. Bine.
Dl vicepreședinte Mang : Aș dori și eu, e adevărat un pic mai târziu dar doresc să
solicit ca voturile împotrivă să fie menționate în procesul verbal pentru că la punctul 4
de exemplu există o evaluare prin care chiria trebuie să fie mai mare, prin votul negativ,
prin faptul că nu a trecut, chiriașul va plăti chiria de dinainte, iar dacă ne va întreba
Curtea de Conturi la un moment dat sîștim cine să dea diferența sau din cauza cărora nu
s-a dat diferența.
Dl Președinte: Vă mulțumesc.
X

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de
locațiune nr. 2082/10.11.2011 încheiat între Episcopia Romano-Catolică Oradea,
Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Muzeul Țării Crișurilor Oradea.
Dl. Președinte: Raport de avizare - dl. Chirilă Bujor (Comisia juridică), dl. Grim Andras
(Comisia buget-finanțe), dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism), d-na Kery Hajnal (Comisia
de cultura).
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
Dl Mang Ioan: Comisia Urbanism: aviz favorabil
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D-na Kery Hajnal: Comisia de Cultură: aviz favorabil
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Cine este pentru? 18 voturi pentru, împotrivă? 16 voturi
împotrivă.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 17 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 7: Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru bunurile
imobile construcții și teren, situate în comuna Bratca, sat Valea Crișului nr. 146, aflate
în domeniul public al județului Bihor și în administrarea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Bihor, în vederea înregistrării în evidența contabilă și
tehnico-operativă.
Dl Președinte: Raport de avizare - dl. Chirilă Bujor (Comisia juridică), dl. Grim Andras
(Comisia buget-finanțe), dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism), d-na Babău Stela (Comisia
Socială).
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
Dl Mang Ioan: Comisia Urbanism: aviz favorabil
D-na Babău Stela: Comisia Socială: aviz favorabil
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot materialul. Cine este pentru? 18 voturi
pentru, împotrivă? 16 voturi împotrivă.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 18 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 8: Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru bunurile
imobile construcții, situate în municipiul Oradea, str. Armatei Române nr.1/A, aflate în
domeniul privat al județului Bihor, în vederea înregistrării în evidența contabilă și
tehnico-operativă.
Dl Președinte: Raport de avizare - dl. Chirilă Bujor (Comisia juridică), dl. Grim Andras
(Comisia buget-finanțe), dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism), dl. Bodea Traian (Comisia
pentru protecția mediului),
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
Dl Mang Ioan: Comisia Urbanism: aviz favorabil
Dl. Bodea Traian: Comisia pentru protecția mediului: aviz favorabil
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Dl președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot materialul. Cine este pentru? 18 voturi
pentru, împotrivă? 16 voturi împotrivă.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 19 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 9: Proiect de hotărâre privind constatarea încheierii unor contracte de furnizare
servicii sociale ca urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C.
Bihor.
Dl. Președinte: Raport de avizare. dl. Chirilă Bujor (Comisia juridică), dl. Grim Andras
(Comisia buget-finanțe), d-na Babău Stela (Comisia Socială).
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
D-na Babău Stela: Comisia Socială: aviz favorabil
Dl președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot materialul. Cine este pentru? 18 voturi
pentru, Împotrivă? 16 voturi împotrivă.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 20 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului consiliului de administrație
la Regia autonomă ”Aeroportul Oradea”.
Dl Președinte: Raport de avizare: dl. Chirilă Bujor (Comisia juridică), dl. Grim Andras
(Comisia buget-finanțe).
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
Dl președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot materialul. Cine este pentru? 18 voturi
pentru, împotrivă? 16 voturi împotrivă.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 21 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice
reactualizate pentru obiectivul „Construire, extindere și modernizare terminale de
pasageri la Aeroportul Oradea”.
Dl Președinte: Raport de avizare - Dl. Chirilă Bujor (Comisia juridică), Dl. Grim Andras
(Comisia buget-finanțe), Dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism).
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Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
Dl Mang Ioan: Comisia Urbanism: aviz favorabil
Dl președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot materialul. Cine este pentru? 34 voturi
pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 22 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 12: Proiect de hotărâre cu caracter individual privind reactualizarea
documentaţiei tehnico-economice 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. Chirilă Bujor (Comisia juridică), dl. Grim Andras
(Comisia buget-finanțe), Dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism).
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
Dl Mang Ioan: Comisia Urbanism: aviz favorabil
Dl președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot materialul. Cine este pentru? 34 voturi
pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 23 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 13: Proiect de hotărâre cu caracter individual privind reactualizarea
documentației tehnico -economice aferentă obiectivului: „modernizare DJ 767b din DN
76 - Tășad – Copăcel- Șerghiș – DJ 767, km 0+000 - 22+140, l= 22,140 km.
Dl. Președinte: Raport de avizare. dl. Chirilă Bujor (Comisia juridică), dl. Grim Andras
(Comisia buget-finanțe), dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism).
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
Dl Mang Ioan: Comisia Urbanism: aviz favorabil.
Dl consilier Avrigeanu: D-le președinte n-am votat nici data trecută acest punct
dintr-un simplu motiv și-l repet: anul trecut ați reziliat contractul pentru acest drum pe
motive, mă rog, proiectul e defect, incompatibilitate, n-am înțeles exact, rugămintea
noastră este ca pentru ședința următoare dacă puteți să ne faceți o informare, în scris,
privind modul cum s-a reziliat acest contract, nota de reziliere, motivele, tot ce s-a
întâmplat în legătură cu acesta. Repet acest drum a fost executat în decurs de 7 ani în
proporție de aproape 70% și dintr-odată nu s-a mai putut executa din motive pe care nu
le știm foarte clar. Vreau să știu dacă rugămintea mea verbală este suficientă sau trebuie
să depunem ceva în scris.
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Dl Președinte: Vă mulțumesc, eu cred că rugămintea verbală este suficientă.
Revin la un lucru foarte clar. Reactualizarea proiectului general nu are nici o legătură cu
stadiul efectuării lucrării. Reactualizarea devizului general este obligatorie periodic,
pentru a afla foarte clar indicatorii tehnico-economici ai investiției. Actualmente v-am
supus atenției dumneavoastră și a votului reactualizarea documentației tehnicoeconomice.
Dl vicepreședinte Mang: Aș dori d-le președinte să adaug și eu ceva. Această
reactualizare a documentației tehnico - economice precum și stabilirea apoi a finanțării
din bugetul județului sunt două documente necesare pentru a putea semna în continuare
acordul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. Dacă noi nu am putea semna acest
contract, finanțarea pe PNDR cade și cele două comune liberale nu vor putea fi unite
prin acest grup până la finele lui 2018. Dacă acest lucru îl doresc colegii de la PNL, ca
cele două comune liberale să aibă drumul finalizat între ele e o opțiune. Norocul este
pentru județul Bihor și pentru locuitorii celor două comune că 18 voturi ne sunt suficiente
pentru această investiție, dânșii pot să voteze cum doresc.
Dl consilier Avrigeanu: Ținând cont că în acest moment drumul nu are
constructor, nu s-a organizat de 6 luni de zile nici o licitație pentru desemnarea unui nou
constructor ni măcar nu s-a pornit procedura și ținând cont de observațiile pe care le-am
făcut înainte cu privire la rezilierea contractului după o perioadă foarte lungă și un
procent mare de execuție nu puteți să ne cereți să votăm un astfel de proiect în care din
punctul nostru de vedere lucrurile sunt neclare. Am înțeles ce-ați spus că trebuie
reactualizate, știu că trebuie reactualizare dar până clarificăm situația acestui drum nu
vom vota acest proiect.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Problema este că știm foarte bine cu toții care tehnic
cât de cât cunoaștem lucrurile că avem nevoie de reactualizarea devizelor generale, doi,
știți foarte bine că a apărut în presă că s-a obținut pentru anul acesta pentru județul Bihor
fonduri în plus pentru reabilitarea drumurilor. Eu cred că întotdeauna trebuie să fim
pregătiți pentru a putea înainta documentațiile aferente pentru liniile de finanțări și acest
lucru facem. Cu acestea nu mai doresc să intervin, supun la vot materialul.
Cine este pentru? 18 voturi pentru, împotrivă? 16 voturi împotrivă.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 24 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 14: Proiect de hotărâre cu caracter individual privind cofinanțarea din bugetul
județului Bihor a 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. Chirilă Bujor (Comisia juridică),
Grim Andras (Comisia buget-finanțe), dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism).
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
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dl.

Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
Dl Mang Ioan: Comisia Urbanism: aviz favorabil.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot materialul. Cine este pentru? 34 voturi pentru
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 25 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 15: Proiect de hotărâre cu caracter individual privind cofinanțarea din bugetul
județului Bihor a obiectivului: „modernizare DJ 767b din DN 76- Tășad – CopăcelȘerghiș – dj 767, km 0+000 - 22+140, l= 22,140 km.
Dl. Președinte: Raport de avizare: dl. Chirilă Bujor (Comisia juridică), dl. Grim Andras
(Comisia buget-finanțe), dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism).
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
Dl Mang Ioan: Comisia Urbanism: aviz favorabil.
Dl președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot materialul. Cine este pentru? 18 voturi
pentru, Împotrivă? 16 voturi împotrivă.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 26 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 16: 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 Tăuteu – Oradea (SC Ada Fabrica de Mobilă SRL ).
Dl. Președinte: Raport de avizare: dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism).
Dl Mang Ioan: Comisia Urbanism: aviz favorabil.
Dl președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot materialul. Cine este pentru? 34 voturi
pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 27 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 17: 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 Popeşti – Tileagd (SC Bene International SRL).
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Dl. Președinte: Raport de avizare: Dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism)
Dl Mang Ioan: Comisia Urbanism: aviz favorabil
Dl președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot materialul. Cine este pentru? 34 voturi
pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 28 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 18: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC
Marinova Impex SRL, pe traseul Săcueni – Oradea (SC Bihore SRL).
Dl. Președinte: Raport de avizare: dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism).
Dl Mang Ioan: Comisia Urbanism: aviz favorabil
Dl președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot materialul. Cine este pentru? 34 voturi
pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 29 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 19: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC
Marinova Impex SRL, pe traseul Hodoş – Oradea (SC Bihore SRL).
Dl. Președinte: Raport de avizare - Dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism)
Dl Mang Ioan: Comisia Urbanism: aviz favorabil
Dl președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot materialul. Cine este pentru? 34 voturi
pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 30 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 20: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC
Marinova Impex SRL, pe traseul Oradea – Sântandrei ( SC Capirom SRL).
Dl. Președinte: Raport de avizare: dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism).
Dl Mang Ioan: Comisia Urbanism: aviz favorabil
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot materialul. Cine este pentru? 34 voturi
pentru.
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În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 31 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 21: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC
Marinova Impex SRL, pe traseul Săcueni – Oradea (SC Shinheung Electronics SRL).
Dl. Președinte: Raport de avizare: dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism).
Dl Mang Ioan: Comisia Urbanism: aviz favorabil
Dl președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot materialul. Cine este pentru? 34 voturi
pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 32 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 22: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Codrean
Trans SRL, pe traseul Săcueni – Cauaceu (SC PGS Sofa&Co SRL).
Dl. Președinte: Raport de avizare: dl. Mang Ioan (Comisia Urbanism).
Dl Mang Ioan: Comisia Urbanism: aviz favorabil
Dl președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot materialul. Cine este pentru? 34 voturi
pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 33 din 14 februarie 2017.
X
Punctul 23: Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor servicii avocaţiale de
consultanţă, asistenţă şi reprezentare în dosar nr. 4129 /111/2016.
Dl. Președinte: Raport de avizare: dl. Chirilă Bujor (Comisia juridică),
dl. Grim Andras (Comisia buget-finanțe).
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: aviz favorabil.
Dl. consilier Avrigeanu: D-le președinte expunerea de motive pe care am reușit so citesc azi dimineață, pentru că materialul a intrat pe suplimentar, am înțeles că
dumneavoastră doriți să angajați o casă avocațială sau un avocat ca să vă reprezinte în
procesul pe care Consiliul Județean îl are cu PNL referitor la modalitatea cum sau
desfășurat alegerile în funcție. Eu sunt consilier județean de 17 ani dar niciodată nu-mi
16

amintesc ca într-o speță de contencios administrativ Consiliul Județean să cheltuie mii
de euro pe o casă de avocatură ca să apere mă rog funcțiile dumneavoastră în fața unei
plângeri a unui partid politic. Cred că Consiliul Județean are juriști suficienți, are un
serviciu juridic cu oameni competenți, îi cunosc pe marea majoritate, care pot reprezenta
foarte corect instituția în acest proces. A cheltui astăzi niște bani publici mi se pare o
greșeală din punct de vedere al modului cum abordați problema, până la urmă procesul
că va fi câștigat sau nu de către Consiliul Județean se revine la aceeași procedură, aveți
o majoritate solidă se vor face alegeri, veți reveni în funcții. Dacă pierde Consiliul
Județean noi nu vom mai vota la cabină. Asta este până la urmă miza. Dar nu înțeleg de
ce trebuie să cheltuim mii de euro sau zeci de mii de euro pentru o casă de avocatură ca
să reprezinte într-un banal proces de contencios administrativ pentru funcțiile
dumneavoastră, să vă scăpați funcțiile. Acesta este punctul meu de vedere și cred că este
o greșeală a cheltui acești bani în acest moment în care lucrurile nu merg foarte bine din
punct de vedere economic. Nu există precedent din punctul meu de vedere în care
Consiliul Județean a angajat avocat, angajați vă rog niște avocați să recuperăm imobile
care ne-au aparținut sau sunt în litigiu la Consiliul Județean, suntem de acord, există
precedentul cu policlinica, care până la urmă a fost un succes și cu bani foarte puțini s-a
obținut un imobil de milioane de euro, dar nu cheltuiți bani să vă apărați funcțiile.
Dl Președinte: Vă mulțumesc, v-am ascultat cu foarte mare răbdare expunerea, eu
doar două lucruri vreau să vă spun. Prima nu eu angajez, Consiliul Județean Bihor
angajează fiind parte în proces, repet, nu președintele angajează, Consiliul Județean
angajează, unu, doi, suma maxim posibilă de cheltuit este 5.000 de lei, trei, ați depus
plângerea printr-un avocat, d-le Avrigeanu, pentru că eu așa văd din acte ca ați depus-o
printr-un avocat, poate dacă ați depus printr-un avocat și sunteți reprezentați printr-un
avocat, poate și cealaltă parte are posibilitate de un avocat. Vă mulțumesc. Încă o dată
repet, suma maximă posibilă de cheltuit este 5.000 lei. Și ca ultimă intervenție a mea, 4
spețe am găsit în ultimii ani în care Consiliul Județean sub conducere PNL a angajat
avocați pe bani mulți să-i reprezinte interesele inclusiv pe probleme personale. Vă
mulțumesc.
D-na Carmen Soltanel secretarul județului Bihor: Sunt două lucruri diferite. Nu
vorbim despre un act în care președintele este atacat direct și nu își angajează dl
președinte avocat pentru dumnealui. Este Hotărârea Consiliului Județean și atenție
Consiliul Județean își angajează avocat, nu președintele. Dl președinte este chemat
separat în proces și cei trei din conducerea de astăzi, sunt chemați părți separate. Mai
mult decât atât cei chemați în mod individual și-au și angajat avocat separat. De această
Hotărâre de Consiliu Județean prin care plenul, adică dumneavoastră solicitați, cei care
au votat această hotărâre pentru că ei sunt chemați în judecată nu doar președintele și nu
doar vicepreședinții, pentru că dumnealor au fost aleși dintre dumneavoastră, deci ceea
ce se apără, se apără o Hotărâre a Consiliului Județean și nu o persoană. Prin urmare cel
care își angajează avocat în baza acestei hotărâri este Consiliul Județean Bihor. Mai mult
decât atât, Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor. Mai mult decât atât președintele
Consiliului Județean în conformitate cu legea organică poate împuternici o persoană cu
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studii juridice sau poate angaja un avocat care să reprezinte interesele unității
administrativ-teritoriale precum și ale autorităților administrațiilor publice locale în
justiție. Prin urmare demersul făcut astăzi este un demers făcut în numele Consiliului
Județean și pentru apărarea unui act administrativ al Consiliului Județean. Vă
mulțumesc.
Dl consilier Avrigeanu: D-le președinte încă o observație: în expunerea de motive
hotărârea spune că sunteți mandatat dumneavoastră ca și președinte să angajați. Eu nu
am spus că hotărârea pe care o să o dăm astăzi este ilegală. Este vorba de moralitate aici.
Nu cred că au fost angajați avocați în procese cu persoane în contencios administrativ.
Da au fost angajați pentru procese de altă natură în Consiliul Județean. Cred că juridicul
Consiliului Județean vă putea reprezenta suficient, sau mă rog, reprezenta instituția
Consiliului Județean fără să cheltuim maxim 5.000 de lei, e păcat să cheltuim maxim
5.000 de lei pe o chestiune care se poate tranșa foarte clar având reprezentare prin
angajații Consiliului Județean care vă spun sunt suficient de bine pregătiți să vă
reprezinte. Este din punctul meu de vedere o teamă a dumneavoastră, a conducerii că o
să pierdeți acest proces și atunci încercați să cheltuiți banii publici încă o dată repet
pentru a vă apăra scaunele. Acesta este punctul nostru de vedere și nu vom vota acest
proiect de hotărâre.
Dl Președinte: O să vă explic foarte sincer n-am crezut că veți vota acest material.
Vă mulțumesc.
Dl vicepreședinte Mang: Da și eu aș dori să spun câteva lucruri. Este vorba de fapt
de un proces politic. Despre o minciună că în Consiliul Județean nu s-a votat în cabină,
toți cei 18 au intrat în cabină, n-a votat niciunul afară, este o jonglerie pe care a trebuit
s-o faceți ca să mai lăsați senzația colegilor din PNL că s-ar putea totuși să câștige la un
moment dat Consiliul Județean. Eu personal și toți cei trei pentru că am fost și separat și
împreună cu d-na secretar și separat acționați în instanță și ca și instituție. Eu mi-am
angajat un avocat personal, pe sumă maximă ca să aveți ce plăti d-lor de la PNL pentru
că sigur că în final nu vedem cum ați putea câștiga acest proces unic în țară. Că nu s-a
votat chipurile secret când toți am votat în cabină unu și doi când în PNL nu se votează
decât la vedere în toate instituțiile conduse de PNL inclusiv la Primăria Oradea nimeni
nu s-a dus în cabină vreodată. Dl primar, președinte al PNL probabil va fi acolo în sala
de vot să susțină punctul de vedere. Dar vreau să vă spun, d-na Gorghiu, nu Gheorghiu,
noua președintă, a cerut tuturor să-și arate bilele de la votul secret cu bile în Parlament.
Avem poze cu toate astea. Deci eu cred că se merge mult prea departe. Noi am votat toți
în cabină așa cum scrie regulamentul, nu puteți să ne acuzați de nimic dar veți fi buni de
plată la final.
Dl președinte: Vă mulțumesc. Să trecem la vot. Cine este pentru? 18 voturi pentru
Împotrivă? 16 voturi împotrivă.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 33 din 14 februarie 2017.
X
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Dl Președinte: Vă mulțumesc. Având în vedere că am parcurs toate materialele de
pe ordinea de zi votată astăzi, vă mulțumesc! O zi bună pentru toată lumea. Vă vom
solicita în luna martie pentru buget. Vă mulțumesc frumos.

PREȘEDINTE,

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

PÁSZTOR SÁNDOR

CARMEN SOLTĂNEL

19

