Procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bihor
din data de 28.03.2017, ora 11.00
Şedinţa se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României.
X
Dl Președinte: Sărut mâna, bună ziua, pentru toată lumea. Doresc să anunț
prezența: suntem toți prezenți la ședința ordinară a lunii martie, doresc să vă anunț
înainte de intrarea în ordinea de zi că avem plăcerea să vă prezentăm programul curselor
de pe Aeroportul Oradea, definitivat pe moment și aveți fiecare în fața dumneavoastră
acest program, momentan este varianta definitivă pentru acest an. Am dorit împreună cu
dl Mang ca atunci când definitivăm aceste demersuri să aveți toată lumea detailat aceste
lucruri puse la punct. Intru în ședința de astăzi, prima dată doresc să vă supun la vot
procesul verbal al ședinței ordinare din data de 14 februarie 2017. Am un amendament
aici, la supunerea la vot a ședinței extraordinare din data de 03 martie 2017, cu
următoarea rectificare la pagina 1, la prezență în loc de Corcheș Dorin Octavian se va
insera dl Mateaș Julien Dumitru. Supun la vot procesele verbale: Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? 35 voturi pentru. Unanimitate pentru. Vă mulțumesc.
X
PREZENŢI: Pásztor Sándor – presedinte, Bodea Traian – vicepresedinte, Mang
Ioan – vicepresedinte, Avrigeanu Ionel, Babău Stela, Bezi Ovidiu, Boda GergelyZoltán, Bodea Nicolae Dan, Borza Cornel, Butișcă Victorica-Valentina, Câmpan Ioan,
Chirilă Florin-Bujor, David Sergiu-Octavian, Dume Dorel-Marcel, Foncea GheorgheDacian, Gal Călin, Grim András, Kéry Hajnal, Kiss Janos, Lascu Tudor-Sebastian,
Madear Moisa Tudorel, Mateaș Julien Dumitru, Motoca Romulus-Sorin, Neag
Gheorghe Dumitru, Neniu Constantin, Oros Florian-Victor, Péter Zoltan-Stefan, Peti
Iosif-Alin, Popa Lidia, 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.
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 consilier Avrigeanu: la ultima ședință ordinară, cea despre care vorbeați v-am cerut
să ne prezentați o informare referitor la rezilierea contractului pe drumul Tășad-CopăcelȘerghiș, v-am întrebat dacă este suficientă cererea mea verbală, m-ați asigurat că este
suficientă și constat astăzi că nu ați prezentat această informare. Vă mai întreb și vă
solicit încă o dată dacă pentru următoarea ședință este suficientă cererea verbală sau va
trebui să depun una în scris pentru că cererea mea a fost să ne prezentați un material sau
o informare scrisă privind acest drum.
Dl vicepreședinte Bodea: Referitor la solicitarea dumneavoastră, avem răspunsul și în
următoarea ședință vi-l vom pune la dispoziție. Dl director tehnic este aici, dacă doriți
vă poate spune și acum răspunsul.
Dl consilier Avrigeanu: Dl președinte mi-a promis că la prima ședință vom avea această
informare. Trebuia să o avem acum la ședință. Dorim să fie înscrisă pe ordinea de zi
informare.
Dl Președinte: Vă mulțumesc, materialul îl primiți, nu știu dacă trebuie să figureze pe
ordinea de zi materialul. Primiți materialul d-le Avrigeanu. Vă rog frumos d-le director
să multiplicați materialul și să-l dați vă rog la colegi azi în cursul ședinței. Vă mulțumesc.
X
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor
subordonate, pe anul 2017.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Financiar Contabil
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cofinanțare încheiat între
județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor și Inspectoratul pentru Situații de
Urgență „Crișana” a Județului Bihor, pe anul 2017.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Financiar Contabil
3. 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
4. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Bihor.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Patrimoniu
5. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care
aparțin domeniului privat al Județului Bihor.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Patrimoniu
6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 120 din
24.05.2016.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Patrimoniu
7. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 121 din
24.05.2016.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Patrimoniu
8. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 122 din
24.05.2016.

- Direcția Generală Economică – Serviciul Patrimoniu
9. Proiect de hotărâre privind însuşirea planului de situație pentru imobilul situat în
municipiul Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr.42, aflat în domeniul public al
Județului Bihor
- Direcția Generală Economică – Serviciul Patrimoniu
10. 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
11. 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
12. 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
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordurilor de parteneriat încheiate de către
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor cu
Administratia Social Comunitară Oradea U.A.T. Borș, U.A.T. Paleu și U.A.T.
Salonta.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții la Direcția Social –
Comunitară Bihor.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții la Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual și a costului mediu
lunar pentru un copil și pentru o persoană majoră care beneficiază de protecție
specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bihor.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții la Filarmonica de Stat
Oradea.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare la Muzeul Țării Crișurilor Oradea.

- Direcția Generală Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei a Statului de funcții și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Nucet.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții la Teatrul „Regina
Maria” Oradea.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții la
Teatrul „Szigligeti Szinhaz” Oradea.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate
22. Proiect de hotărâre privind constatarea desființării Camerei Agricole Bihor.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate
23. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Bihor
în Comisia de Orientare Școlară și Profesională Bihor (C.O.S.P. Bihor)
- Direcția Generală Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate
24. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Județului Bihor în
Adunarea Generală a Asociaților de la SC Pază și Protecție S.R.L.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate
25. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean
Bihor în Consiliul de Administrație la Liceul Tehnologic Ioan Bococi Oradea.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate
26. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru înființarea,
organizarea și funcționarea unui Compartiment de Adicții, cu 12 paturi.
- Direcția Generală Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate
27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Bihor nr. 157/26.07.2016 privind desemnarea nominală a 6 consilieri
județeni ca membri ai A.T.O.P. pentru mandatul 2016 – 2020 respectiv a anexelor
nr 1 și 2 din HCJB nr 174/30.08.2016 privind validarea desemnării nominale a
membrilor ATOP pentru mandatul 2016 – 2020.
- DAPL (SRPR și A.T.O.P.)
28. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a Comisiei Tehnice
de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Bihor și aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.
- Instituția Arhitectului Șef

29. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest
SRL, pe traseul Beiuș (Autogara – SC Omnitrans SA) – Borș (SC Celestica
România SRL).
- Direcția Generală Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)
30. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest
SRL, pe traseul Săcueni – Borș (SC Celestica România SRL).
- Direcția Generală Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)
31. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest
SRL, pe traseul Sălard – Borș (SC Celestica România SRL).
- Direcția Generală Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)
32. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest
SRL, pe traseul Oradea – Borș (SC Celestica România SRL).
- Direcția Generală Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)
33. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Ovitrans
Logistic SRL, pe traseul Șimian – Valea lui Mihai ( Colegiul Agricol nr. 1).
- Direcția Generală Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)
34. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Ovitrans
Logistic SRL, pe traseul Curtuișeni – Valea lui Mihai ( Colegiul Agricol nr. 1).
- Direcția Generală Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)
35. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Ovitrans
Logistic SRL, pe traseul Curtuișeni - Șimian – Valea lui Mihai ( SC Luna Shoes
SRL).
- Direcția Generală Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)
36. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC CDI Transport
Intern și Internațional SRL, pe traseul Oradea – Borș (SC Securitas Services
România SRL).
- Direcția Generală Tehnică (Biroul Autoritatea Județeană de Transport)
37. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Bihor nr. 77 din 22.03.2016 pentru trecerea unor sectoare de drumuri județene
situate în intravilanul localităților urbane, aparținând domeniului public al
Județului Bihor, din administrarea Consiliului Județean Bihor în administrarea
unor consilii locale.
Direcția Generală Tehnică (Serviciul lucrări de întreținere și investiții pe
drumuri publice)
38. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului: „Traseul Regional Transilvania

Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 764A; DJ 108J, L totală=
43,375 km, Județul Bihor”.
- Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic - Investiții
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de Fezabilitate, aferentă obiectivului: „Traseul Regional Transilvnia Nord;
Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 108K, L totală= 12,893 km,
Județul Bihor”.
- Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic - Investiții
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul Județului Bihor
necesară realizării obiectivului: „Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul
Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 764A; DJ 108J, L totală= 43,375 km,
Județul Bihor”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul programului
Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.
- Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic - Investiții
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul Județului Bihor
necesară realizării obiectivului: „Traseul Regional Transilvnia Nord; Drumul
Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 108K, L totală= 12,893 km, Județul
Bihor”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul programului
Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.
- Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic - Investiții
42. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Bihor pentru
externalizarea serviciului de întocmire a documentației cadastrale și intabulare în
cartea funciară a drumurilor județene și a lucrărilor de artă aferente acestora, aflate
în domeniul public al județului Bihor.
Direcția Thnică - Serviciul Lucrări de întreținere și investiții pe drumuri județene
43. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.
154/2016 privind Constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Bihor ca urmare a alegerilor din data de 5 iunie 2016.
- DAPL (Compartiment Relații cu Consilierii)
44. Proiect de hotărâre privind depunerea unei cereri de intervenție accesorie în
interesul apelantului reclamant, în dosarul nr. 1881/111/2016 aflat pe rolul Curții
de Apel Oradea.
- DAPL (Serviciul Juridic - Contencios)
45. Informare privind „Planul strategic anual cu caracter de recomandare pentru
unitățile de poliție al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bihor, pentru anul
2017”.
- DAPL (SRPR și A.T.O.P.)
46. Informare privind „Raportul anual asupra eficienței activității Inspectoratului de
Poliție Județean Bihor, pentru anul 2016”.
- DAPL (SRPR și A.T.O.P.)
47. Raport privind modul de îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Județean Bihor
adoptate în cursul anului 2016.
- DAPL (Compartiment Relații cu Consilierii)
48. Raportul Președintelui pe anul 2016.

Intrăm în ordinea de zi de astăzi cu următoarele modificări:
Se redenumește titlul punctului 26 de pe ordinea de zi după cum urmează:
Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru înființarea,
organizarea și funcționarea unui Compartiment de Adicții, cu 12 paturi la Centrul
Medico-Social de Psihiatrie Nucet.
X
Introducerea:
Punctului 49. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute
către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala
Oradea, asupra terenului, aflat în domeniul public al județului Bihor, situat în municipiul
Oradea, str. Calea Borșului nr. 5.
Punctului 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării recursului
împotriva sentinței nr. 657/2017 anunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr.
4129/111/2016
și Retragerea:
Punctului 9. Proiect de hotărâre privind însuşirea planului de situație pentru
imobilul situat în municipiul Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr.42, aflat în domeniul
public al Județului Bihor.
X
Punctului 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții la Direcția
Social – Comunitară Bihor.
X
Punctului 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții la Teatrul
„Regina Maria” Oradea.
X
Punctului 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de
funcții la Teatrul „Szigligeti Szinhaz” Oradea.
X
Dl consilier Foncea: d-le președinte punctul nr. 26, văzând că l-ați și modificat ca și titlu
da, proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru înființarea,
organizarea și funcționarea unui compartiment de adicții cu 12 paturi, la Centrul
Medico-Social de Psihiatrie Nucet, ca inițiator solicităm amânarea pentru ședința
următoare deoarece expunerea de motive abia am primit-o în timpul ședinței de comisie,
evident cunoșteam conținutul acțiunii noastre, dar doream să vedem raportul de
specialitate și expunerea de motive înainte de ședință.

Dl Președinte: dl Foncea atunci doriți să amânați materialul pe următoarea ședință. Da?
Noi am ținut ca materialul să ajungă în comisia de specialitate, având în vedere că anul
trecut gloriosul consiliu local, aveam situații ca la pct. 8 îmi ajungea materialul nr. 75 în
timpul ședinței. Nu va trece în Consiliul Județean materiale fără să fie în comisie.
Materialul a fost în comisie dar ținem cont de punctul dumneavoastră de vedere că doriți
să-l retrageți. Supun prima dată votului dumneavoastră cererea de amânare a d-lui
Foncea pentru materialul nr. 26 având în vedere că este unul din inițiatorii acestui
material: Cine este pentru? Unanimitate. Da vă mulțumesc. Atunci se retrage și
materialul nr. 26.
Atunci doresc acum să supun la vot în totalitate ordinea de zi de astăzi.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate pentru. Vă mulțumesc foarte
frumos.
Vom intra în ordinea de zi.
X
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a
instituțiilor subordonate, pe anul 2017.
Aviz dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras. Și după aceea aș dori să dau cuvântul pentru
câteva propoziții d-nei Gabriela Plugaru. Comisiile vă rog.
Dl Chirilă Bujor. Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras Comisia Economică: Aviz favorabil.
Vă mulțumesc.
D-na Gabriela Plugaru – director economic: Bună ziua. Bugetul de stat pentru acest an
a fost aprobat potrivit Legii nr. 6/2017. În această lege au fost aprobate și categoriile de
venituri și cheltuieli care se cuprind atât în veniturile proprii ale județelor cât și în ale
unităților administrativ teritoriale. Potrivit legii bugetului de stat am primit sau au fost
aprobați și ne-au fost comunicați și indicatorii pe partea de venituri, respectiv sumele
defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, cheltuieli pentru drumuri respectiv
veniturile pentru echilibrarea bugetului de stat, în această categorie fiind cuprinsă și o
sumă reprezentativă pentru dezvoltarea Aeroportului Oradea. Pe baza acestor venituri și
în completare cu sume și cote defalcate din impozitul pe venit cu partea de venituri
proprii, respectiv subvenții au fost stabilite cheltuielile care sunt prezentate în proiectul
de hotărâre. Aceste cheltuieli au fost estimate în conformitate cu solicitările primite din
partea instituțiilor subordonate analizând fiecare categorie de cheltuială și fiecare
solicitare, de fapt am stabilit o formulă care să permită funcționarea în condiții optime
instituțiilor subordonate. Totodată precizez că bugetul, veniturile față de cheltuieli
reprezintă un deficit de 38.88 milioane acoperit din excedentul anului 2016. Mulțumesc.
Dl consilier Avrigeanu: D-le președinte analizând principalii indicatori ai propunerii de
buget pentru anul 2017 am constatat următoarele: programul de buget pe anul 2017
reprezintă numai 95% din bugetul executat pe 2016. Dacă adunăm la această cifră ce-i
excedentul care a rămas pentru acest an este aproximativ 85% din bugetul de anul trecut.
Deci acea faimoasă creștere a bugetului pe care o trâmbițau anumiți oameni politici,

lideri politici este contrazisă de cifre astăzi. Bugetul crește cu excedentul de 38 de
milioane de anul trecut de la 390 la 429 de milioane, din aceste cifre câteva cifre
indicatoare sunt cheltuielile socioculturale mai exact cheltuieli care merg mai puțin pe
dezvoltare și pe funcționare care reprezintă aproape 65%, la capitolul acțiuni economice
6%, lista de investiții care din punctul meu de vedere este generoasă ca și proiect, dar
realizarea ei va fi foarte greu în aceste condiții cam 27 %. Ce pot să vă spun din punctul
meu de vedere ținând cont că la nivel național pe două luni execuția bugetară este pe
minus, cred că și noi în luna iunie, iulie după rectificarea bugetară națională vom avea o
rectificare negativă și sigur principalul capitol care va avea de suferit va fi cel de
investiții și dezvoltare. Concluzia este că avem un buget de supraviețuire, un buget de
funcționare și mai puțin un buget de dezvoltare a județului Bihor. Cu excepția trebuie să
recunosc, a acelei sume de 8 milioane de lei care au venit pentru Aeroportul Oradea și
care sunt bineveniți, restul sunt bani ipotetici pe care mă îndoiesc că la sfârșitul anului
o să-i găsim în lista de investiții realizat, mai ales că în lista de investiții sunt foarte multe
lucrări de proiectare, SF-uri, audituri rutiere și mai puțin pentru execuție efectivă. Noi
vom vota acest buget pentru că Consiliul Județean și instituțiile subordonate au nevoie
de un buget de funcționare dar am ținut să spunem acest lucru la adoptarea bugetului
pentru ca să țineți cont mai departe la rectificarea care va veni sigur negativă în iunie
sau în iulie mai exact cum veți executa acest buget. Vă mulțumesc.
Dl Vicepreședinte Mang: Deci eu aș dori înainte de toate să reținem două afirmații făcute
de dl consilier Avrigeanu. Prima că bugetul e mai mare decât anul trecut și a doua
chestiune a mai afirmat că investițiile sunt mai generoase decât anul trecut. Mai v-aș
ruga să mai rețineți un lucru că a comparat cu realizarea pe tot anul nu s-a făcut
comparație cu ce-a fost anul trecut la ședința similară. Când s-a aprobat bugetul nu s-a
uitat să vadă cât a fost bugetul, cum a fost repartizat, era cred eu o comparație mult mai
corectă decât una gen politruc în care ni se compară merele cu perele. Realizatul pe tot
anul, eu vă garantez că în vară nu va fi rectificare negativă, nu va fi nici în toamnă
rectificare negativă și că la iarnă bugetul va fi mult mai mare decât este astăzi, cum este
astăzi bugetul mult mai mare decât bugetul din martie anul trecut și cred că așa era corect
să facem comparația. Noi avem acolo câteva proiecte de investiții de care ne vom ține,
așa cum ne-am ținut și până acum de când suntem aici de toate promisiunile, repet, toate
promisiunile, le vom ține și pe acest buget și discutăm anul viitor sau în decembrie, în
ianuarie când vom vedea cât s-a realizat din ceea ce ne-am propus și vă garantez că vom
face tot ce știm noi să facem, tot ce putem ca să realizăm ceea ce ne-am propus astăzi și
poate chiar mai mult, sunt acolo câteva lucruri pentru care ne luptăm și în alte zone de
finanțări ca să putem realiza aceste investiții. Deci eu v-aș ruga și e bine că o să votăm
toți astăzi bugetul e un semn pozitiv pentru noi și personal vă spun că vom realiza ceea
ce scrie acolo și chiar mai mult. Mulțumesc.
Dl Vicepreședinte Bodea: Referitor la 2016 să nu uităm un aspect, am avut o absorbție
foarte mate pe proiectul MIS unde s-a derulat acest proiect și anul acesta este o sumă
mult mai mică. Bineînțeles că noi avem acum proiecte care sunt și pe care dorim să le
depunem pentru a aplica pe fonduri și această absorbție va crește și cred că vor fi

modificate pozitiv pe parcursul anului sumele despre care spuneți dumneavoastră și nu
vom avea o rectificare negativă așa cum spuneți.
Dl consilier Țară: Nu aș vrea să spun chiar foarte multe lucruri dar afirmațiile d-lui
Avrigeanu mă obligă să fac câteva corecturi. Este adevărat la partea de venituri bugetul
astăzi arată, la partea de venituri o cifră mai mică decât execuția pe 2016. Dar trebuie să
ne uităm în structură și să observăm că în structura veniturilor lucrurile nu stau așa.
Marea majoritate, acelea care sunt importante, în structură sunt cel puțin la nivelul
execuției pe anul trecut, atenție, execuției pe anul trecut și nu la ce am prevăzut la
momentul acesta anul trecut așa cum spunea dl vicepreședinte Mang, dacă nu chiar și
creștere. Excepție face însă o chestiune care la urma urmei este relevantă, profesionist
scrisă în buget la acest moment și anume faptul că subvențiile de la stat pentru
completarea fondurilor europene cele două alocații care au fost anul trecut la un anumit
nivel, astăzi sunt mai mici pentru singurul motiv că încă nu sunt proiecte. Cu siguranță
vor fi proiecte și pe măsură ce vor fi proiectele se va rectifica bugetul, prin urmare un
buget final pentru anul acesta cu siguranță va arăta la partea de venituri mai mare decât
acesta. Doi, la cheltuieli bugetare, se observă sau vă rog să observăm este nu numai față
de bugetul din ianuarie anul trecut mai mare, dar față de execuția bugetară pentru 2016,
deci este o prevedere mai mare. Este cât se poate, iarăși profesional vorbind, de bine
lucrul acesta pentru faptul că nu am mai planificat excedent așa cum s-a întâmplat anul
trecut, lucrul acesta când îți planifici excedentul este o lipsă de spirit de gospodărie ca
să vorbesc mai pe românește, este un buget care asigură cheltuieli suplimentare în primul
rând la sănătate, la cultură și la învățământ. Cheltuieli suplimentare ați observat lucrul
acesta că nu-s de neglijat. La fel trebuie observat că la partea de investiții , anexa 2, lucru
care este foarte important și la care v-ați referit mereu când am avut discuții în cadrul
Consiliului Județean, un lucru foarte important este alocarea pentru drumurile din județ.
Față de execuția din 2016 unde am avut vreo 36 milioane în acest an avem 52 milioane.
Este o cifră care desigur spune preocuparea actualei conduceri a Consiliului Județean
pentru creșterea investițiilor în acest domeniu. Iată cum dacă nu ne uităm foarte bine în
structura bugetului putem să spunem că lucrurile rezolvate nu se rezolvă.
Dl consilier Avrigenu: Legat de procentele mai mari da vă citesc câteva exemple:
finanțarea persoanelor cu handicap 96% din procentul realizat anul trecut. Finanțarea
programului de asfaltare drumuri PNDR 94% din programul de anul trecut, subvenții
primite de la Uniunea Europeană 48%, deci sunt categorii foarte largi, proiecte cu
finanțare nerambursabilă 46%, deci sunt capitole unde se vede scăderea față de anul
trecut.
Dl consilier Țară: vă rog să vă uitați bine dacă doriți să faceți o discuție constructivă la
faptul că vorbim în majoritate de scăderea de subvenții pentru proiectele cu finanțare
europeană. În rest nu avem diminuări. Dar este foarte corect să nu prevezi ceva în buget
dacă nu știi ce proiecte ai cu finanțare europeană. Asta dacă dorim să vorbim constructiv.

Dl Președinte: Vă mulțumesc frumos. Completare, dacă nu mai sunt alte intervenții.
Completarea din partea unui inginer. Haideți să comparăm, rugămintea mea este,
pornirea anului 2016 cu pornirea anului 2017 să nu comparăm realizatul anului 2016 cu
ce prognozăm pe 2017. Sunt un inginer nu foarte pesimist și nu foarte optimist. Dacă
comparăm aceste cifre veți observa că pornirea din 2017 este aproximativ 103,8%
comparativ cu 2016. Este mai mare cu 4% aproximativ. Întrebare era mai bine dacă era
mai mare cu 25%? Putem să lansăm dacă doriți bugete mai mari cu 25% să fim foarte
mulțumiți toți la masa asta și lansăm baloane. Ne-am gândit la această valoare de
aproximativ 4%, am spus ca pornire, această pornire este mai optimistă decât pornirea
anului trecut. Execuția anului trecut este mult mai optimistă decât pornirea din 2016.
Am pornit de la faptul că nu sunt un om foarte optimist, dar în privința asta am speranța
că execuția anului 2017 va fi mai bună decât previziunile pe 2017. Deci cu 10% – 15%
mai mult. Intenția noastră asta este. Că nu e așa că sunt cifre foarte clare, este mai mare
bugetul anului 2017, cu care pornim cu 4% vom vedea și nu văd rectificare momentan
negativă nici eu fiind-că avem capitole unde suntem siliți să rectificăm pozitiv și
cunoaștem foarte bine aceste probleme, sunt de acord cu dumneavoastră că undeva în
iunie, iulie cum este și normal, după ce vedem primul semestru al anului vom rectifica
și am toată speranța că pozitiv. Vă mulțumesc frumos. Dacă nu sunt alte întrebări supun
la vot materialul.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 48 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cofinanțare încheiat
între județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor și Inspectoratul pentru Situații de
Urgență „Crișana” a Județului Bihor, pe anul 2017.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, respectiv dl Grim Andras.
Dl Chirilă Bujor. Comisia Juridică: două voturi împotrivă, două pentru. Aviz
nefavorabil.
Dl Grim Andras Comisia Economică: Aviz favorabil.
Vă mulțumesc supun la vot materialul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Unanimitate pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 49 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 3. 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.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, dl Mang Ioan, d-na Kery Hajnal.
Dl Chirilă Bujor. Comisia Juridică: Aviz nefavorabil.
Dl Grim Andras Comisia Economică: Aviz favorabil.
Dl Mang Ioan : Comisia Urbanism: Aviz favorabil.

D-na Chery Hajnal: Comisia de cultură: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? 18 voturi pentru,
Împotrivă? 17 voturi împotrivă (Grupul PNL). Abțineri? Nu. Vă mulțumesc
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 50 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor
care aparțin domeniului public al Județului Bihor.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, dl Mang Ioan.
Dl Chirilă Bujor. Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras Comisia Economică: Aviz favorabil.
Dl Mang Ioan : Comisia Urbanism: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Supun la vot. Cine este pentru? 18 voturi pentru, Împotrivă? 17 voturi
împotrivă (Grupul PNL). Abțineri? Nu. Materialul a picat. Pot să am o întrebare? Dacă
în toate comisiile a trecut ce problemă aveți cu inventarul? Să ne explicați votul. Deci
cele trei comisii au dat aviz favorabil peste tot. Nu avem răspuns. Bine. Materialul a
picat.
Supus votului, proiectul este votat cu 18 voturi ”pentru” și 17 voturi
”împotrivă”, neîntrunind numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii
(24 voturi).
X
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor
care aparțin domeniului privat al Județului Bihor.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, dl Mang Ioan.
Dl Chirilă Bujor. Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras Comisia Economică: Aviz favorabil.
Dl Mang Ioan : Comisia Urbanism: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Supun la vot. Cine este pentru? 18 voturi pentru, Împotrivă? 17 voturi
împotrivă (Grupul PNL). Abțineri? Nu. N-are rost să pun întrebarea nu? Întrebarea este
încă odată ce problemă avem cu însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
privat dacă primește toate avizele pozitive unanim în comisii?
D-na Secretar al Județului Bihor Carmen Soltănel: O singură remarcă. Potrivit Legii 215
abținerea la vot se motivează.
Dl Președinte: Da tocmai acest lucru încerc să-l fac. Încerc să întreb dacă avem o
problemă să rezolvăm problema.
Dl consilier Foncea: am votat împotrivă. Nu este abținere.

D-na Secretar al Județului Bihor Carmen Soltănel: Da reformulez. Abținerile și voturile
împotrivă se documentează și se motivează pentru că abținerile se iau ca și voturi
împotrivă. Deci este text de lege 215/2001 și OG 35/2002.
Dl Președinte: Înainte de a trece mai departe am o rugăminte, eu doresc să învăț. Bine?
Haideți să discutăm ce nu este în regulă în inventar, mutăm coloane, mutăm cifre, liste,
nu știu facem ce doriți dar trebuie să treacă inventarul. Dacă nu avem un motiv foarte
clar mutăm ce doriți dumneavoastră, dar cred că trebuie să intrăm într-o normalitate.
Dl consilier Foncea: ei d-le președinte cu asta trebuia să începeți întrebrea
dumneavoastră anterioară cu motivarea noastră. Referitor la motivarea noastră și anume:
haideți să lucrăm. Haideți să lucrăm punctual. Pe inventarul public, pe inventarul privat
al județului. Aceste două puncte au legătură cu punctele următoare. De proiecte, de
scoatere din administrare, de punere de repunere în administrare, haideți să detaliem
aceste subiecte, iar în comisii discuțiile sunt cât se poate de formale. În discuțiile din
comisii, sunt colegi care probabil în plen au dreptul să-și schimbe votul. Nu înseamnă
că dacă într-o comisie se votează în unanimitate în plen nu poate să voteze altfel. Noi nu
trebuie să ne lăsăm certați de dumneavoastră că ne schimbăm votul în plen. Este libera
opțiune a consilierului județean să voteze cum consideră. Dar trebuie să ne aplecăm pe
aceste subiecte și să le discutăm. Nu să cerem doar un vot, iar dacă este negativ sau
abținere să cerem motivarea votului. Nu este normal.
Dl Președinte: Da v-am înțeles.
Dl Vicepreședinte Bodea: spuneți de faptul că doriți să lucrați, dar materialele pentru
inventar sunt făcute de aparatul de specialitate. Nu puteți să coborâți în birou la dânșii
ca să lucrați împreună cu ei. Considerăm că sunt făcute corecte și legal când se supun
spre vot în Consiliul Județean.
Dl consilier Foncea: Dl Bodea, responsabilitatea este prin vot a noastră, a consilierilor
județeni. Aparatul funcționarilor lucrează la întocmirea lor. Legalitatea noi o aprobăm.
Dl vicepreședinte Bodea: sunt de acord cu dumneavoastră dar spuneți că e spre binele
ședinței pentru vot.
Dl consilier Țară: O precizare numai aș vrea să fac aicea, inventarul anual al
patrimoniului județului Bihor trebuie făcut obligatoriu pentru că asta prevede legea și
rezultatele inventarului trebuie înregistrate în evidența contabilă. Spune legea numai că
pot face valorificarea lui sau înregistrarea lui în evidența contabilă fără votul Consiliului
Județean. Se pare că amestecăm nepermis de mult interesul de natură politică cu acela
pe care trebuie să-l avem din punct de vedere administrativ, pentru că aicea nu putem să
mergem cu bilanțul județului fără să înregistrăm rezultatul inventarierii. Ne obligă legea.
Indiferent ce alte interese am avea. Și atunci aici așa cum spune d-na secretar, mi se pare
că dacă avem o problemă legată de inventar trebuie s-o spunem, să explicăm de ce votăm

împotrivă sau ne abținem să corectăm lucrul acela și să înregistrăm inventarul în
evidența contabilă. Altfel ce facem? Nu depunem bilanțul județului?
D-na Secretar al județului Bihor Carmen Soltănel: Funcționarii publici pot face dovada
în fața Curții de Conturi și a organelor de specialitate că au făcut demersurile pentru a
respecta legea contabilității, pentru că ea mă obligă și dacă mai departe va fi reflectat
sau nu, nu mai este vina aparatului de specialitate care nu are obligația să se implice
politic, dar are obligația legală de a vă prezenta situația unui patrimoniu pe care
dumneavoastră vreți să-l exercitați în condiții legale. Nu v-am solicitat nici votul, ci doar
am spus că, ceea ce facem este o obligație imperativă a legii și de a face dovada că
aparatul propriu și conducerea se achită în mod legal. Dacă dumneavoastră vă însușiți
sau nu este o parte care incumbă.
Dl Președinte: Bine vă mulțumesc foarte frumos. Închei această problematică cu
următoarele: domnul Țară dumneavoastră sunteți specialist, eu sunt inginer. De asta am
întrebat. Să schimbăm, coloane, rânduri în inventar, asta am încercat să întreb. Care este
problema? Sau este o problemă, am uitat ceva la inventar, mai avem o problemă, vă zic
sincer si v-o pun pe masă. Ne-au sosit de două zile cei de la Curtea de Conturi ne cer
acest inventar. Să nu credeți că îl cer din iunie anul trecut până astăzi, îl cer pe doi ani.
Înțelegeți da? Eu înțeleg că nu doriți să votați, dar eu trebuie să-i pun în față inventarul
pus la punct. Noi explicăm că o parte din consilieri în bloc nu au dorit acest lucru dar eu
îi pun în față inventarul celor de la Curtea de Conturi.
Dl consilier Foncea: Vă dorim succes.
Dl Președinte: Vă mulțumesc foarte frumos. Eu asta am vrut să zic. Nu din iunie mi-l
cer 2016 mi-l cer din 2014. Bine vă mulțumesc. Deci până la urmă nu avem un răspuns
de ce nu, aducem în fața dumneavoastră probabil la extraordinară, până atunci
rugămintea mea este, am o rugăminte, stimați colegi personal doresc fiecare consilier să
primească inventarul încă o dată electronic, da? Încă o dată să fie cu data de mâine. Vă
rog frumos deci lângă un text cu observații, deci ce observații au dânșii, ca până la
următoarea ședință în comisii să putem discuta eventualele probleme care le au
inventarele. Și acum îl aveți dar îl mai trimitem o dată și vă cerem îmbunătățirea
inventarului. Vă mulțumesc.
Supus votului, proiectul este votat cu 18 voturi ”pentru” și 17 voturi
”împotrivă”, neîntrunind numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii
(24 voturi).
X
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr.
120 din 24.05.2016.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, d-na Kery Hajnal.
Dl Chirilă Bujor. Comisia Juridică: Aviz favorabil.

Dl Grim Andras Comisia Economică: Aviz favorabil.
D-na Chery Hajnal: Comisia de cultură: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Supun la vot. Cine este pentru? 18 voturi pentru, Împotrivă? 17 voturi
împotrivă (Grupul PNL). Abțineri? Nu. Materialul nu a trecut.
Supus votului, proiectul este votat cu 18 voturi ”pentru” și 17 voturi
”împotrivă”, neîntrunind numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii
(24 voturi).
X
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr.
121 din 24.05.2016.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, d-na Kery Hajnal.
Dl Chirilă Bujor. Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras Comisia Economică: Aviz favorabil.
D-na Chery Hajnal: Comisia de cultură: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Supun la vot. Cine este pentru? 18 voturi pentru, Împotrivă? 17 voturi
împotrivă (Grupul PNL). Abțineri? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu 18 voturi ”pentru” și 17 voturi
”împotrivă”, neîntrunind numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii
(24 voturi).
X
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr.
122 din 24.05.2016.
Știți că discutăm de proiecte așa-i? Știți? Ok bun. Numai întreb pentru cei care votează
contra.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, d-na Kery Hajnal.
Dl Chirilă Bujor. Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras Comisia Economică: Aviz favorabil.
D-na Chery Hajnal: Comisia de cultură: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Supun la vot. Cine este pentru? 18 voturi pentru, Împotrivă? 17 voturi
împotrivă (Grupul PNL). Abțineri? Nu. Știți că ieri dl Primar mi-a cerut neapărat pe
proiecte să-i ajutăm cu clădirile etc? Numai gândiți când votați contra. Materialul a picat.
Supus votului, proiectul este votat cu 18 voturi ”pentru” și 17 voturi
”împotrivă”, neîntrunind numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii
(24 voturi).
X
Materialul nr. 9 a fost retras.
X

Punctul nr. 10. 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.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, dl Mang Ioan.
Dl Chirilă Bujor. Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras Comisia Economică: Aviz favorabil.
Dl Mang Ioan: Comisia de urbanism: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Înainte de a intra în vot, este clădirea în care stăm. Supun la vot materialul.
Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? 17 voturi împotrivă (Grupul PNL).
Abțineri? Nu. Materialul n-a trecut. Este materialul prin care avem comodatul cu
Prefectura pentru folosința clădirii Consiliului Județean.
Dl consilier Avrigeanu: Dacă ne consultați înainte și în general ne consultați înainte…
Dl Președinte: D-le Avrigeanu Poftiți vă dau cuvântul. Spuneți încă o dată. Deci
discutăm de clădirea pe care o avem în comodat, d-na Soltănel de câți ani?
D-na secretar al Județului Bihor Carmen Soltănel: De când ne-am mutat aici din 2000,
dar nu este vorba despre acest imobil. Dumneavoastră veți bloca o activitate,
dumneavoastră domnilor consilieri veți bloca activitatea Serviciului public comunitar
regim permise de conducere și înmatricularea auto și Serviciul public comunitar
eliberarea și evidența pașapoartelor simple din județul Bihor. Dumneavoastră nu veți
bloca activitatea aparatului propriu, ci veți bloca activitatea județului referitor la
înmatriculări. În conformitate cu Legea 215/2001 secretarul județului susține legalitatea
și fondul materialelor. Deci prin urmare am atras atenția că nu este vorba despre clădirea
noastră ci este vorba despre imobilul de pe str. Dunării 2, observație de fond și a doua
observație de fond se referă că se blochează un serviciu comunitar în interesul populației
județului Bihor care nu are relevanță politică, cei care își înmatriculează mașinile. Vă
mulțumesc frumos.
Dl Președinte: D-le Avrigeanu acum vă pun o întrebare. Totuși ar trebui să înmatriculăm
mașinile în județul acesta nu? Doriți să reveniți cu votul?
Dl consilier Avrigenu: Nu.
Dl Președinte: Nu. Ok.
Dl consilier Avrigeanu: D-le președinte dacă-mi dați cuvântul, data viitoare după ce o
să discutați cu noi, sigur că o să putem discuta și pe vot. Am înțeles. Aveți nevoie de
voturile noastre. Asta am înțeles.
Dl Președinte: D-le Avrigeanu cred că acea locație unde discutăm inclusiv de
înmatricularea autovehiculelor pentru județul Bihor și permise etc, funcționează de
aproape 20 de ani acolo. Materialul a intrat în comisii da? N-ați avut nici o problemă.

Dl consilier Avrigeanu: Am votat împotrivă în comisii, dar a avut majoritatea.
Dl Președinte: Ați votat împotrivă?
Dl consilier Avrigeanu: Sigur, dar aviz favorabil înseamnă majoritatea în comisie.
Dl Președinte: D-le Avrigeanu, iar aș merge pe varianta să ne ascultăm și după aceea să
răspundem. Dacă ați votat împotrivă și în comisie înseamnă că aveți o alternativă de
exemplu mutăm în Primărie sau găsim o locație unde, dar nu suspendăm acolo
activitatea pentru că nu mai există comodatul cu Prefectura, găsim o altă variantă,
ducem în piramidă găsim o soluție optimă. Veniți cu soluții. Fiind-că noi o să le explicăm
oamenilor: fraților s-a blocat, nu va mai funcționa aici dar nu putem ieși în stradă să
dăm permise. Vom găsi o soluție. Așteptăm soluția, trecem la următorul material.
Supus votului, proiectul este votat cu 18 voturi ”pentru” și 17 voturi
”împotrivă”, neîntrunind numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii
(24 voturi).
X
Punctul nr. 11. 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.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, d-na Babău Stela, dl Mang Ioan.
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: Aviz favorabil.
D-na Babău Stela: Comisia socială: Aviz favorabil.
Dl Mang Ioan: Comisia de urbanism: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Supun la vot. Cine este pentru? 18 voturi pentru, Împotrivă? 17 voturi
împotrivă (Grupul PNL). Abțineri? Nu. Mulțumesc.
Supus votului, proiectul este votat cu 18 voturi ”pentru” și 17 voturi
”împotrivă”, neîntrunind numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii
(24 voturi).
X
Punctul nr. 12. 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.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, dl Mang Ioan, d-na Kery Hajnal.
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: Aviz favorabil.
Dl Mang Ioan: Comisia de urbanism: Aviz favorabil.

D-na Kery Hajnal: Comisia de cultură: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Aș avea o propunere stimați consilieri având în vedere că,
cred că, cu aceste două materiale facem record deja, cred că se află a șaptea oară în
Consiliul Județean deja materialul vă zic sincer punctul 11 poate să fie de 25 de ori acolo,
dar punctul 12, care este acest rezervor la muzeu, unde începem în oarecare măsură
activitatea în aproximativ 30 și ceva de zile aș avea o propunere și aș dori să votăm
această propunere, aș dori vot nominal pe acest material. Toată lumea să-și prezinte
numele, știu de ce am avut discuții inclusiv cu ISU pe tema asta, aș dori să vă cer votul
în acest fel. Toată lumea să-și prezinte numele și votul. Bine? Cine este pentru această
procedură? 18 voturi pentru. Împotrivă? 17 voturi (Grupul PNL). Bine. Propunerea a
trecut. Vă mulțumesc frumos.
Dl consilier Avrigeanu: d-le președinte dacă ați ales această procedură, noi nu ne
exprimăm votul sub nici o formă. Propuneți procedura normală cu mâna ridicată și cred
că este normal.
Dl Președinte: Am votat modalitatea de vot.
AVRIGEANU IONEL
BABĂU STELA
Da
BEZI OVIDIU
BODA GERGELY-ZOLTÁN
Da
BODEA NICOLAE DAN
BODEA TRAIAN
Da
BORZA CORNEL
BUTIȘCĂ VICTORICA-VALENTINA Da
CÂMPAN IOAN
CHIRILĂ FLORIN-BUJOR
Da
DAVID SERGIU-OCTAVIAN
Da
DUME DOREL-MARCEL
Da
FONCEA GHEORGHE-DACIAN
Împotrivă
GAL CĂLIN GRAȚIAN
GRIM ANDRÁS
Da
KÉRY HAJNAL
Da
KISS JANOS
Împotrivă
LASCU TUDOR-SEBASTIAN
MADEAR MOISA TUDOREL
MANG IOAN
Da
MATEAȘ JULIEN DUMITRU
Da
MOTOCA ROMULUS-SORIN
Împotrivă
NEAG GHEORGHE DUMITRU
Împotrivă
NENIU CONSTANTIN
OROS FLORIAN-VICTOR
Da

PÁSZTOR SÁNDOR
PETI IOSIF-ALIN
PÉTER ZOLTAN-STEFAN
POPA LIDIA
SZABÓ ȘTEFAN-GHEZA
SZOBOSZLAI-GÁSPÁR
ISTVÁN
SUCIU TEODOR IOAN
TIRON ANA-MARIA
TODERICI MIHAI
ȚARA IOAN-GHEORGHE

Da
Împotrivă
Da
Da
Da
Impotrivă
Da
Da

Neag Gheorghe Dumitru: Eu am o întrebare. De ce nu ați fost atât de consecvent privind
procedura de vot când ați fost ales președinte?
Dl Președinte: Fiind-că nu s-a votat deschis.
Dl Președinte: vă mulțumesc frumos. Avem 18 voturi pentru, avem 5 voturi contra. Ok
vă mulțumesc foarte frumos.
Supus votului, proiectul este votat cu 18 voturi ”pentru” și 17 voturi
”împotrivă”, neîntrunind numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii
(24 voturi).
X
Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordurilor de parteneriat
încheiate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor cu
Administratia Social Comunitară Oradea U.A.T. Borș, U.A.T. Paleu și U.A.T. Salonta.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, d-na Babău Stela.
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: Aviz favorabil.
D-na Babău Stela: Comisia socială: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Supun la vot. Cine este pentru? 18 voturi pentru, Împotrivă? Nu.
Abțineri? 17 voturi abținere (Grupul PNL). Mulțumesc.
Dl consilier Foncea: Și acum dacă-mi permiteți, noi ne-am abținut la a vota acest punct
pentru că materialul a intrat cu întârziere, sau poate deloc, eu nu l-am primit, în comisie
ne-am exprimat punctul de vedere identic, de abținere, pentru că nu am știut acest
material, mai mult decât atât încă în mandatul trecut s-au inițiat aceste acorduri și este
necesar a mai veni încă vreo două, trei, când poate le vom primi pe toate la pachet în
timp util și le vom putea supune la vot.
Dl Președinte: Eterna întrebare. Materialul a fost pe ordinea de zi în comisia de
specialitate da? Este cineva care nu l-a primit în comisia de specialitate?

Dl consilier Foncea: Da eu nu l-am primit.
Dl Președinte: Cine a mai fost în comisia de specialitate cu dl Foncea?
Dl consilier Foncea: Pentru o bună decență a discuției dacă îmi permiteți chiar un minut,
dacă nu trebuie să părăsim sala ca și la ședință trecută. Deci d-le Pasztor noi avem foarte
mari probleme și la comisia de specialitate din această dimineață de la ora 9,00 am
ridicat acest subiect, al aspectului că nu ajung proiectele de hotărâre potrivit
regulamentului pentru a le putea studia, a le putea analiza și pe urmă să le discutăm în
comisii.
D-na Secretar al Județului Bihor Carmen Soltănel: Deci dacă-mi permiteți vă fac dovada
că am stat după orele de program și l-ați primit vă rog frumos în data de 24.03. la ora
5,45pm. Vă rog frumos să verificați.
Dl consilier Foncea: D-le Pasztor nu se primesc materialele în timp optim pentru a le
putea analiza.
Dl Președinte: D-le Foncea haideți să repet și cu asta încheiem subiectul pentru că
discutăm ca în filme. Acolo este în fața dumneavoastră actul semnat că în 24 martie
materialul a plecat, vi-l punem la dispoziție și toți consilierii au primit. Dumneavoastră
nu că ați fost la Debrecen în 24, în 25 probabil ați fost altundeva, 26 altundeva, 27
altundeva, astăzi l-ați aflat chiar în comisia de specialitate. De aici faptul că n-a ajuns în
comisia de specialitate, când avem dovada că în 24 l-am trimis și toți restul colegilor lau primit în comisie, iar mă duce la varianta că vi s-a ascuns materialul d-le Foncea,
chiar le zic colegilor: stimați colegi vă rog frumos nu mai ascundeți materiale.
D-na Secretar al Județului Bihor Carmen Soltănel: Am anunțat și la ședința anterioară.
Am luat modelul de la Primăria Oradea. Din data de 24 martie acest material este pe
site-ul Consiliului Județean Bihor. După cum bine știți pentru a fi cât mai vizibili
Consiliul Județean încearcă să aducă la cunoștința tuturor și celor care doresc să aibă
inițiativă proiectele de hotărâri și pot să își spună părerea. Deci din data de 24 martie, se
poate verifica, acest material este pe site-ul Consiliului Județean Bihor.
Dl Președinte: Vă mulțumesc d-na Soltănel. D-le Foncea, propunere din partea mea nu
mai motivați când vă abțineți. Bine? Că nu e ok.
Dl consilier Foncea: D-le Pasztor eu vă propun altceva. Să schimbăm formula de
comunicare a materialelor, să o lăsăm doar pe site. Și nu mai trimitem e-mailuri eu am
verificat în data de 24 nu există acest email. Și nu au primit nici colegii mei. Dacă doriți
nici o problemă le putem arăta. Le punem pe un ecran și derulăm emailul din 24.
Dl Președinte: Este pe site din data de 24, dumneavoastră susțineți că n-ați văzut, ca nați fost acasă, dar se poate consulta site-ul. Cu asta am închis problema. Doi încă o dată
zic. Credeți-mă din 2000 am fost consilier local. 16 ani. Am avut foarte multe ocazii

când și eu îmi făceam probleme, ori din poziția când eram la putere ori în opoziție. Că
am avut în consiliul local și la materialul nr. 10 mi-a mai pus în fața mea materialul 84.
Da? Dar am fost decent, dar mă rog, am avut multe situații. Nu permit acest lucru în
Consiliul Județean fiind-că îmi este penibil și n-o să ajungem așa niciodată. Totdeauna
atenționez colegii nu există acel material pe masa dumneavoastră care n-a apărut în
comisia de specialitate și n-a existat până acum și nu va exista. Pe lângă acest lucru
facem tot posibilul ca înainte de comisie cu 3, 4, 5 zile să urcăm pe site materialele și vi
le și trimitem prin email. Faptul că se citește sau nu se citește nu-i problema noastră. Noi
ne ținem de cuvânt și încercăm să ajungă materialul în timp oportun, mult mai oportun
decât se întâmplă în alte situații. Rugămintea mea este și chiar nu trebuie să facem caz
din acest lucru, atunci să intervenim cu neapariția unui material când n-a intrat în
comisie. Da. Când n-a intrat în comisie eu voi vota lângă dumneavoastră să nu mai
figureze pe această masă. Dar facem mult mai mult decât acest lucru să intre sau să nu
intre în comisie că le pregătim înainte. Vă mulțumesc pentru susținerea abținerii
dumneavoastră.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 51 din 28 martie 2017.
X
Punctul 14 s-a retras. Vă mulțumesc frumos.
X
Punctul nr. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții la Centrul
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, d-na Kery Hajnal.
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: Aviz nefavorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: Aviz favorabil.
D-na Kery Hajnal: Comisia de cultură: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru, Împotrivă?
Nu. Abțineri? Nu. Mulțumesc.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 52 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual și a costului
mediu lunar pentru un copil și pentru o persoană majoră care beneficiază de protecție
specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, d-na Babău Stela.
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: Aviz favorabil.
D-na Babău Stela: Comisia socială: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Supun la vot. Cine este pentru? 18 voturi pentru, Împotrivă? Nu.
Abțineri? 17 voturi abținere (Grupul PNL). Mulțumesc. Materialul a trecut, totuși am
întrebarea așa rău sunt eu astăzi. Ce problemă avem cu costul mediu lunar pentru un
copil?

Dl consilier Foncea: Eu la fel de bun vă răspund. D-le Pasztor în cadrul ședinței comisiei
de specialitate, material pe care l-am primit potrivit regulamentului în termen optimal
de analiză, am cerut aparatului de specialitate ce-i drept telefonic, că de fapt trebuia să
fie cineva de față în ședință niște lămuriri. Fiind extrem de multe discrepanțe între costul
pe beneficiari anual între centre. Sigur după 4 ani în Colegiul director al DGASPC știu
răspunsul. Am cerut niște lămuriri pe care nu le-am primit și pentru care ne-am exprimat
votul de abținere în comisie. Asta este explicația.
Dl Președinte: dau cuvântul d-lui director Puia. Vă rog frumos dații lămuriri grupului
PNL fiindcă vă cer lămuriri.
Dl director DGASPC Bihor Puia: Da m-au contactat telefonic fiindcă la o ședință
anterioară eu mi-am făcut simțită prezența și mi s-a spus că dacă n-am fost chemat. Să
aștept data viitoare să fiu chemat la comisii. Eu am așteptat să fiu chemat la comisie azi.
Asta e n-am fost chemat, îmi pare rău, dar telefonic am fost contactat de către d-na
președintă și am dat o explicație, pe care eu am rămas la părerea că au înțeles-o cu toții
până la urmă, care este de fapt diferența asta de cost am mai dezbătut-o și în anii anteriori
și vreau să vă mai spun încă o dată. De aceea este o diferență de cost, fiind-că este un
cost realizat pe fiecare dintre centrele noastre. Totdeauna știm foarte bine că, costul nu
este egal pe fiecare tip de serviciu pe care noi îl prestăm în cadrul direcției.
Dl consilier Foncea intervine peste dl Puia: D-le președinte numai puțin d-voastră faceți
ceva inedit. Dezbateți un proiect pentru care s-a manifestat votul. E interesant.
Dl Președinte: Dl Foncea 1 nu v-am dat cuvântul. Cereți cuvântul, iar dumneavoastră ați
cerut lămuriri acum un minut. Eu încerc să vă lămuresc într-un subiect.
Dl consilier Foncea: Eu voi cere lămuriri înaintea unui vot. Următor dacă va mai fi.
Undeva anul viitor pe vremea asta când se vor vota din nou tarifele.
Dl Vicepreședinte Mang: Mi-e greu să mă abțin, dar am constatat că dl director a dat
explicații doar că unii dintre consilieri nu înțeleg. Probabil că va trebui să dați în
particular explicații până înțeleg și dânșii.
Dl consilier Foncea: D-le Mang dumneavoastră știți proiectul de hotărâre? Despre ce se
vorbește?
Dl Președinte: D-le Foncea cereți vă rog cuvântul. Vă rog.
Dl consilier Foncea: Sigur adineauri dl Mang spunea că suntem la o țigăneală aici. Ca
noroc că nu a fost la microfon. Este o ședință de lucru. Dl Mang cunoașteți proiectul de
hotărâre?
Dl vicepreședinte Mang: Da. Cunosc.

Dl consilier Foncea: La câte centre se face referire. Sunt 23 de centre și a pus o întrebare
cât se poate de pertinentă. De ce diferența între tarife este chiar la jumătate 1 și câte din
acestea 23 de centre sunt externalizate și câte nu atât.
Dl Președinte: dl Puia vă rog opriți-vă. Ați avut o întrebare da? Dl Foncea pune
întrebarea dar acum nu dorește răspuns.
Dl consilier Foncea: E tardiv.
Dl Președinte: Vedeți? Pe lângă faptul că dânsul a primit deja răspunsul.
Dl consilier Foncea: dar e tardivă explicația, că a trecut proiectul de hotărâre.
Dumneavoastră discutați să vă auziți vorbind. E absurd.
Dl Președinte: dl Foncea încerc să vă lămuresc, când vă abțineți să vă lămuresc. Aici
este directorul vă poate răspunde de fapt va și răspuns deja dacă nu înțelegeți răspunsul
repetăm răspunsul, poate-l înțelegeți. Dl director mai faceți telefoane, scrisori etc și vă
faceți înțeles bine? Vă mulțumesc frumos.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 53 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții la Filarmonica
de Stat Oradea.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, d-na Kery Hajnal.
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: Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru, Împotrivă?
Nu. Abțineri? Nu. Mulțumesc.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 54 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții
și a Regulamentului de Organizare și Funcționare la Muzeul Țării Crișurilor Oradea.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, d-na Kery Hajnal.
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: Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru, Împotrivă?
Nu. Abțineri? Nu. Mulțumesc.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 55 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei a Statului de funcții
și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Nucet.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, d-na Babău Stela.
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: Aviz favorabil.
D-na Babău Stela: Comisia socială: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru, Împotrivă?
Nu. Abțineri? Nu. Mulțumesc.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 56 din 28 martie 2017.
X
Punctul 20 și 21 retras.
X
Punctul nr. 22. Proiect de hotărâre privind constatarea desființării Camerei Agricole
Bihor
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, dl Bodea Traian.
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: Aviz favorabil.
Dl Bodea Traian: Comisia pentru agricultură: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru, Împotrivă?
Nu. Abțineri? Nu. Mulțumesc.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 57 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 23. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului
Județean Bihor în Comisia de Orientare Școlară și Profesională Bihor (C.O.S.P. Bihor).
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, d-na Kery Hajnal.
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. Propuneri vă rog pentru un membru în Comisia de
orientare școlară și profesională Bihor.
Dl consilier Grim Andras: Grupul UDMR o propune pe d-na Kery Hajnal.

Dl Președinte: propunere vă rog în Comisia de contestații.
Dl Vicepreședinte Bodea: Propun pe d-na Horvath Oana Dorina pentru comisia de
contestații.
Dl Președinte: Alte propuneri vă rog? Nu. Trecem la vot. Vă rog buletine de vot.
Dl Grim Andras: Proces Verbal cu ocazia numărării voturilor cu privire la desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Comisia de orientare școlară și
profesională Bihor și în Comisia de contestații privind orientarea școlară și profesională.
Pentru d-na Kery Hajnal : 18 voturi pentru și 17 contra, pentru d-na Horvath Oana
Dorina 19 voturi pentru și 16 împotrivă. Vă mulțumesc.
Dl Președinte: Au revenit colegii? Toată lumea? Vă mulțumesc. Supun la vot în totalitate
materialul: Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? 17 voturi (Grupul PNL).
Abțineri? Nu. Vă mulțumesc.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 58 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 24. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Județului
Bihor în Adunarea Generală a Asociaților de la SC Pază și Protecție S.R.L.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras.
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Aștept propunerea.
Dl Vicepreședinte Bodea: Grupul ALDE – PSD îl propune pe dl Mateaș Julien Dumitru.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Alte propuneri? Nu sunt. Buletine de vot. Trecem la vot.
Dl Grim Andras: Proces Verbal cu ocazia numărării voturilor cu privire la desemnarea
reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaților la SC Pază și Protecție SRL. Pentru
dl. Mateaș Julien Dumitru: 20 pentru și 15 contra. Vă mulțumesc.
Dl Președinte: 20 cu 15? Da. Trebuie să fiți mai vigilenți. Vă mulțumesc frumos. Supun
la vot materialul. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? 17 voturi (Grupul PNL).
Vă mulțumesc frumos.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 59 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 25. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Județean Bihor în Consiliul de Administrație la Liceul Tehnologic Ioan Bococi Oradea.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, d-na Kery Hajnal.

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. Propuneri?
Dl Vicepreședinte Bodea: grupul ALDE PSD îl propune pe dl. Mateaș Julien Dumitru.
Dl președinte: Alte propuneri? Vă mulțumesc. Vot secret.
Dl Grim Andras: Proces verbal cu ocazia numărării voturilor cu privire la desemnarea
reprezentantului CJ la Liceul Tehnologic Ioan Bococi Oradea. Pentru dl Mateaș Julien
Dumitru 21 pentru, 13 contra și un vot nul. Vă mulțumesc.
Dl Președinte: cum este votul nul să înțeleg și eu?
Dl Grim Andras: nu s-a tăiat ci s-a încercuit numele.
Dl Președinte: Eu încerc să înțeleg logic. Am explicat cum se votează și cineva
încercuiește. Înseamnă că trebuie totuși explicat de mai multe ori. Vă mulțumesc. Supun
materialul în întregime la vot. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? 17 voturi
(Grupul PNL). Abțineri? Nu. Vă mulțumesc.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 60 din 28 martie 2017.
X
Urmează materialul 26 care s-a retras.
Punctul nr. 27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Bihor nr. 157/26.07.2016 privind desemnarea nominală a 6
consilieri județeni ca membri ai A.T.O.P. pentru mandatul 2016 – 2020 respectiv a
anexelor nr 1 și 2 din HCJB nr 174/30.08.2016 privind validarea desemnării nominale a
membrilor ATOP pentru mandatul 2016 – 2020.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras.
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Aștept propunerea.
Dl vicepreședinte Bodea: grupul ALDE – PSD îl propune pe dl Mateaș Julien Dumitru.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Vot secret.
Dl Grim Andras: Proces Verbal cu ocazia numărării voturilor cu privire la desemnarea
reprezentantului Consiliului Județean Bihor ca membru în cedrul ATOP. Pentru dl
Mateaș Julien Dumitru 22 voturi pentru, 2 contra, 3 voturi nule un vot neexprimat. Vă
mulțumesc.
Dl Președinte. Vă mulțumesc frumos. Supun materialul în totalitate la vot. Cine este
pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? 16 voturi împotrivă (Grupul PNL). Să consemnăm
în procesul verbal că un coleg a părăsit ședința.

În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 61 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 28. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a Comisiei
Tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Bihor și aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, dl Mang Ioan.
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.
Dl consilier Foncea: dacă tot suntem în ședință de lucru permiteți-mi să fac câteva
observații la acest punct de pe ordinea de zi și anume: acum vreo 10 zile am purtat o
discuție cu d-na arhitect șef, sigur tangențial am atins o necesitate acută a instituției pe
care dumneaei o coordonează și anume faptul că trebuie să intre în structură 10
profesioniști noi și nu există spațiu funcțional al instituției unde să lucreze acești noi
posibil colegi pe care o să-i avem. Sigur nu aduc în discuție din nou, faptul că, mă rog,
criza de spațiu în Consiliul Județean este cât se poate de acută, faptul că am intrat o dată
la Direcția Juridică și erau în jur de 12 colegi în jurul unei mese și am întrebat dacă e
ședință și dumnealor spuneau că lucrează. Așa lucrează dumnealor. Cu certitudine și la
Direcția de urbanism se lucrează în aceleași condiții. Acum eu consider ca prioritar ca
înainte să discutăm regulament, înainte să discutăm această comisie județeană cu
membrii ei și cu membrii supleanți, aș dori să discutăm o variantă de rezolvare a acestei
probleme acute, dacă dorim ca această instituție care mai nou are atribuții suplimentare
în autorizarea clădirilor, construcțiilor în Județul Bihor, mă rog s-a schimbat
reglementarea legală. Trecând pe o analiză de regulament vreau să exprim punctul de
vedere că mi-aș fi dorit să văd în regulament niște termene. Termene de eliberare a unor
certificate de urbanism, termene de eliberare a unor documentații de urbanism avizare
favorabilă pe PUZ, pe PUD, pe PUG și așa mai departe. Este foarte important ca atunci
când vine un investitor la nivel de județul Bihor, indiferent, într-o zonă rurală, într-o
zonă, mă rog unde nu există acea orânduire locală de urbanism, Direcția de urbanism a
județului Bihor prin Instituția Arhitectului Șef să poată răspunde cu niște termene. Astăzi
profesioniștii în domeniu apelează în mod direct la consilierii de specialitate, apelează
la d-na Arhitect șef probabil pentru a-i da un termen, nu neapărat cu celeritate. Eu doresc
să fie trecut în regulament un termen de eliberare a avizului de urbanism sau a
documentației de urbanism. Mai mult decât atât cu privire la componența comisiei, repet
cum spuneam la introducerea în discuția acestui punct, pentru că este o ședință de lucru,
eu vă întreb: o propunere în această comisie este dl Cjiriac Jozsef Levente, îmi cer scuze
dacă pronunția nu este corectă. Se scrie Cjiriac. Nu de mult în presă, cred că pe Bihon
am citit, este pe lista ANAF, lista rușinii cu datorie de 118 mii lei. Nu fac comentarii
dacă e bine sau nu e bine, dar îmi place să pledez întotdeauna pentru corectitudine la
această masă. Credeți că e oportun ca în această comisie care va analiza oportunitatea

eliberării sau avizării unei documentații de urbanism a unor investitori veniți în Județul
Bihor, dacă e bine și moral să susținem prezența unui astfel de profesionist cu datorii pe
lista rușinii în această comisie. Atât am avut de spus.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. De la Instituția Arhitectului Șef este cineva?
D-na Arhitect Șef Șimon Maria: Bună ziua în primul rând. Deci termenele noastre sunt
aceleași care au fost și până acuma de 30 de zile, suntem legați de acel aviz al primarilor
în eliberarea certificatului de urbanism, dacă întârzie aviz primar întârzie și certificatul
de urbanism. Trebuie să știți că munca a 100 de UAT-uri a fost preluată de Instituția
Arhitectului Șef, noi suntem 13 oameni plus cu mine 14 astăzi la ora actuală, deci facem
o muncă, cum să vă spun în avarie, pentru că suntem în avarie, iar această comisie la
care se face referire prin hotărâre, dacă această hotărâre de consiliu județean se va
realiza, este comisia care se întrunește o dată pe lună de obicei când se strâng
documentații de urbanism, sunt oameni dinafară veniți, specialiști care au fost
recomandați de către ONG-uri cum ar fi Ordinul Arhitecților de la dânșii am primit
aceste propuneri, trebuie să știți că această comisie va funcționa 4 ani maxim. Deci mai
puțin se poate, mai mult nu, acum a fost modificată Legea 350 a urbanismului, prin
normele de aplicare și din cauza asta trebuie să renumim alți membri. Specialiști ai
comisiei care se întrunește o dată pe lună. Acum ca și spațiu cine a avut de lucru cu noi
știe că suntem în incinta unei școli practic unde ar fi trebuit să funcționeze clase și nu
birouri. Dar asta este situația, suntem în căutare de un alt sediu ca să vedem unde putem
să lucrăm mai ales dacă în loc să fie mai puțin, observăm că din ce în ce mai multe
documente vin spre instituția noastră. Astăzi avem peste 950 de acte intrate de la
începutul anului, faceți o comparație cu 6.200 pentru totul ce a intrat la Consiliul
Județean. Deci 13 oameni plus cu mine 14 față de câți sunt angajați în Consiliul Județean
astăzi 183 sau așa ceva. Dar ne străduim ca să realizăm și ca să rezolvăm cu urgență pe
toată lumea, acum știți foarte bine se deschid o grămadă de finanțări, un coleg numai pe
o singură lucrare poate să lucreze pe un moment nu poate lucra mai multe. Asta este,
dar termenele încercăm să le respectăm.
Dl Președinte: Da vă mulțumim frumos.
Dl Vicepreședinte Mang: Doar o scurtă observație aș avea. E adevărat că această
ordonanță de la sfârșitul anului trecut a surprins toate consiliile județene. E de asemenea
adevărat că în Parlament ordonanța a căzut și e la fel de adevărat că ieri a căzut și legea
de respingere a ordonanței. Adică suntem într-o situație în care Parlamentul va trebui să
decidă ce se întâmplă, nu e bine deloc indiferent câți oameni am angaja e foarte greu să
știi din Oradea situația din fiecare localitate a județului Bihor în cazul nostru, și cred că
până la urmă legiuitorii vor trebui să revină puțin asupra acestei decizii și să solicite
primăriilor ca prin biroul de urbanism pe care îl aveau să pună doar condiția ca acolo să
fie un inginer constructor sau un arhitect angajat. Pentru că e foarte greu nu putem
solicita chiar dacă am aduce oameni și va fi foarte greu să ia decizii într-un timp

rezonabil pentru a funcționa investițiile. Dar acestea sunt probleme care depășesc sfera
consiliului județean.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Alte intervenții dacă sunt. De problematica spațiului și
personalului știm foarte bine că d-na arhitect șef din două în două zile e aici la cabinet
și discutăm. Este o problemă destul de grea fiind-că noi sperăm și am sperat că de această
sarcină scăpăm, chiar este anormal să te ocupi din sudul până în nordul județului de toate
problemele urbanistice. Cu spațiul încercăm să găsim o variantă o să venim în fața
dumneavoastră când găsim o variantă. Nu mă pot pronunța nu-l cunosc pe colegul cu
datoriile, d-na arhitect șef este propus de către Ordinul Arhitecților?
D-na Arhitect Șef Șimon Maria: Da este propunere, are și înlocuitor.
Dl Președinte: Pe de altă parte nu știu ce influențează hotărârea tehnic urbanistică situația
financiară a membrilor. Deci asta este. Supun la vot materialul: Cine este pentru? 18
voturi pentru, Împotrivă? Nu. Abțineri? 16 voturi (Grupul PNL). Vă mulțumesc.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 62 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 29. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan
Prest SRL, pe traseul Beiuș (Autogara – SC Omnitrans SA) – Borș (SC Celestica
România SRL).
Raport de avizare: dl Mang.
Dl Mang Ioan: Comisia de urbanism a avizat favorabil toate proiectele de hotărâre
începând de la punctul 29 până laa punctul 36 cu unanimitate de voturi. Toate sunt legate
de transport.
Dl Președinte: vă mulțumesc frumos atunci voi supune la vot, pe rând citesc materialul
și supun la vot.
Cine este de acord cu materialul 29? Unanimitate de voturi pentru. Vă mulțumesc.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 63 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 30. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan
Prest SRL, pe traseul Săcueni – Borș (SC Celestica România SRL).
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 64 din 28 martie 2017.
X

Punctul nr. 31. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan
Prest SRL, pe traseul Sălard – Borș (SC Celestica România SRL).
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 65 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 32. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan
Prest SRL, pe traseul Oradea – Borș (SC Celestica România SRL).
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 66 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 33. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Ovitrans
Logistic SRL, pe traseul Șimian – Valea lui Mihai ( Colegiul Agricol nr. 1).
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 67 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 34. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Ovitrans
Logistic SRL, pe traseul Curtuișeni – Valea lui Mihai ( Colegiul Agricol nr. 1).
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 68 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 35. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Ovitrans
Logistic SRL, pe traseul Curtuișeni - Șimian – Valea lui Mihai ( SC Luna Shoes SRL).
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 69 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 36. Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC CDI
Transport Intern și Internațional SRL, pe traseul Oradea – Borș (SC Securitas Services
România SRL).

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 70 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 37. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Bihor nr. 77 din 22.03.2016 pentru trecerea unor sectoare de drumuri județene
situate în intravilanul localităților urbane, aparținând domeniului public al Județului
Bihor, din administrarea Consiliului Județean Bihor în administrarea unor consilii
locale.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, dl Mang Ioan.
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: Aviz favorabil.
Dl Mang Ioan: Comisia de urbanism: Aviz favorabil. Dar aici aș dori să fac o precizare.
În anexa la această hotărâre, sunt două erori, trebuie scoase din anexă poziția 26 și
poziția 14. Respectiv DJ 795 Salonta – Tulca – Tinca – Holod unde a fost deja dat în
administrarea Consiliului Județean și DJ 764/A Beiuș – Budureasa – Stâna de Vale a
fost dat prin hotărârea anterioară a Consiliului Județean.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Alte discuții? Supun la vot.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 71 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 38. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnicoeconomice, faza Studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului: „Traseul Regional
Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 764A; DJ 108J, L
totală= 43,375 km, Județul Bihor”.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, dl Mang Ioan.
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. Supun la vot.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 72 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice, faza Studiu de Fezabilitate, aferentă obiectivului: „Traseul Regional
Transilvnia Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 108K, L totală=
12,893 km, Județul Bihor”.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, dl Mang Ioan.

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. Supun la vot.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 73 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul Județului
Bihor necesară realizării obiectivului: „Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul
Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 764A; DJ 108J, L totală= 43,375 km, Județul
Bihor”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul programului Operațional
Regional (POR) 2014 – 2020.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, dl Mang Ioan.
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. Supun la vot.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 74 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul Județului
Bihor necesară realizării obiectivului: „Traseul Regional Transilvnia Nord; Drumul
Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 108K, L totală= 12,893 km, Județul Bihor”, în
vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul programului Operațional Regional
(POR) 2014 – 2020.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, dl Mang Ioan.
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. Supun la vot.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 75 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 42. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Bihor pentru
externalizarea serviciului de întocmire a documentației cadastrale și intabulare în cartea
funciară a drumurilor județene și a lucrărilor de artă aferente acestora, aflate în domeniul
public al județului Bihor.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, dl Mang Ioan.

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. Supun la vot.
Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? 16 voturi împotrivă(Grupul PNL).
Abțineri? Nu.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 76 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 43. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Bihor nr. 154/2016 privind Constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Bihor ca urmare a alegerilor din data de 5 iunie 2016.
D-na secretar al județului Carmen Soltănel: Este vorba despre dl. Mateaș Julien care va
fi repartizat în Comisia Juridică.
Dl Președinte: Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras.
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: Aviz favorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? 33 de voturi pentru.
Împotrivă? Nu. Abțineri? 1 abținere (dl Mateaș).
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 77 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 44. Proiect de hotărâre privind depunerea unei cereri de intervenție
accesorie în interesul apelantului reclamant, în dosarul nr. 1881/111/2016 aflat pe rolul
Curții de Apel Oradea.
Dl Președinte: Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras.
Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: Aviz nefavorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? 18 voturi pentru.
Împotrivă? 16 voturi (Grupul PNL). Abțineri? Nu.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 78 din 28 martie 2017.
X
Punctul nr. 45. Informare privind „Planul strategic anual cu caracter de recomandare
pentru unitățile de poliție al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bihor, pentru anul
2017”.
Doar dacă aveți intervenții? Nu vă mulțumesc.
X

Punctul nr. 46. Informare privind „Raportul anual asupra eficienței activității
Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, pentru anul 2016”.
Intervenții? Nu vă mulțumesc.
X
Punctul nr. 47. Raport privind modul de îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Județean
Bihor adoptate în cursul anului 2016.
Intervenții? Nu, vă mulțumesc.
X
Punctul nr. 48. Raportul Președintelui pe anul 2016.
Intervenții? Nu, vă mulțumesc.
X
Punctul nr. 49. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute pentru
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala Oradea,
asupra terenului aflat în domeniul public al județului Bihor, situat în municipiul Oradea,
str. Calea Borșului nr. 5.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras, dl Mang Ioan.
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. Supun la vot.
Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? 16 voturi împotrivă (Grupul PNL).
Abțineri? Nu.
N-a trecut materialul.
Dl consilier Foncea: Am aflat despre acest material în timpul ședinței de comisie. Nici
un material scris, numai am aflat că este pe ordinea de zi, la fel ca și punctul 50 de altfel,
fără să primim un material scris. Eu am înțeles că s-a discutat în comisie, dar fără să ai
un material în față pe care să-l analizezi e greu să votezi. Nu cunoaștem efectiv
conținutul acestor puncte ca să ne putem exprima un punct de vedere. De aceea cele
două puncte 49, 50 nu le votăm pentru că nu le cunoaștem.
Dl Președinte: Bine. 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).
X
Punctul nr. 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării recursului împotriva
sentinței nr. 657/2017 anunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 4129/111/2016.
Raport de avizare dl Chirilă Bujor, dl Grim Andras.

Dl Chirilă Bujor: Comisia Juridică: Aviz nefavorabil.
Dl Grim Andras: Comisia Economică: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? 18 voturi pentru.
Împotrivă? 16 voturi (Grupul PNL). Abțineri? Nu. Vă mulțumesc. Am parcurs toate
materialele.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 78 din 28 martie 2017.
Dl consilier Foncea: nu o să lungesc ca data trecută pentru că trebuia să părăsim sala am
să fiu foarte scurt. Am solicitat și la ședința anterioară și acum revin cu solicitarea. La
CAS Bihor se contractează 200 de milioane de EURO, bani ai cetățenilor acestui județ.
Consiliul Județean Bihor trebuia să facă o informare prin executiv, către consilierii
județeni a modului în care se contractează, se repartizează acești bani în județul Bihor,
pentru asigurații județului Bihor. Populația este tot mai săracă, mai bolnavă, noi nu știm
ce se întâmplă cu banii noștri. Cu banii pe care și Consiliul Județean trebuie să dea
seamă. Există plângere penală împotriva conducerii de la CAS Bihor și la DIICOT și la
DNA, iar noi prin reprezentantul nostru habar nu avem ce se întâmplă cu 200 de milioane
de EURO. Este imperativ necesar d-le președinte să avem informarea din partea
reprezentantului nostru a ceea ce s-a contractat a ceea ce s-a negociat la CAS Bihor. E
important.
Dl Președinte: Vă mulțumesc. Vorbiți de plângerea pe care ați făcut-o dumneavoastră?
Dl consilier Foncea: Eu vorbesc de plângerea pe care am făcut-o cu delegarea din partea
președintelui Consiliului Județean. Eu discut de o plângere și discut de calitatea de
reprezentare prin delegare. Există delegare din partea președintelui CJ pentru acea
plângere. Am avut mandat.
Dl Președinte: A fostului președinte.
Dl consilier Foncea: D-le președinte, este președintele din vremea respectivă. Are
mandat de președinte. Dumneavoastră încă îl discutați în instanță.
Dl Președinte: pot să pun o întrebare? În trecut avem o astfel de informare în Consiliul
Județean Bihor?
Dl consilier Foncea: Îmi pare nespus de rău că nu s-a ridicat această problemă până
acum, dar acolo avem o șleahtă care împarte preferențial banul public. Banul public
trebuie transparentizat. Dacă încă ancheta DIICOT și DNA nu s-a mișcat avem obligația
legală să cerem samă cu acei bani.
Dl Președinte: Dl Foncea v-am ascultat cu mare răbdare n-aș folosi cuvântul cum ați zis?
Șleahtă? Și preferențial. Totuși să vă gândiți că folosiți niște cuvinte pentru care poate
pe dumneavoastră vă dă cineva în judecată, că discutăm despre o entitate.

Dl consilier Foncea: D-le președinte ceea ce spun eu îmi asum. Eu vă spun că este un
risc ca noi față de cetățenii acestui județ să nu cunoaștem, să nu ne facem că știm măcar
ce se întâmplă cu banii lor.
Dl Președinte: Vă mulțumesc frumos că m-ați lăsat să-mi termin ideea. Eu vă înțeleg că,
având în vedere că sunteți acolo parte în… nici acum nu pot să-mi termin ideea.
Dl consilier Foncea: Nu. Nu sunt parte. Luați declarația mea de interese să vedeți că nu
sunt parte nicăieri. Sunt consilier județean care vreau să știu ce se întâmplă cu banii
sănătății în județul Bihor.
Dl Președinte: Vedeți ce amabil sunt? Eu vă las să vă terminați ideea. Dl Foncea eu vă
înțeleg că sunteți parte acolo având în vedere că ați făcut un proces penal acolo. Eu vă
înțeleg că sunteți foarte interesat pe această temă. Vom studia problema. O să discut
chiar cu d-na Soltănel această problemă și vom lua o hotărâre în acest sens.
D-na Secretar al Județului Bihor Carmen Soltănel: Dl Foncea în calitatea sa de consilier
județean poate solicita personal Casei de Asigurări de Sănătate, reprezentantului nostru
această doleanță a dumneavoastră. Personal o puteți solicita.
Dl Președinte: Vedeți cât de simplu niște rezolvări sunt?
Dl consilier Foncea: Eu am solicitat-o reprezentantului nostru, un distins domn de 80 de
ani care girează împărțirea a 200 de milioane de Euro banii cetățenilor județului Bihor.
O populație tot mai săracă și mai bolnavă. Și noi avem un reprezentant de 80 de ani.
D-na Secretar al Județului Bihor Carmen Soltănel: Dumneavoastră, în calitatea
dumneavoastră de consilier județean puteți realiza un proiect de hotărâre prin care să
solicitați revocarea dumnealui, dacă a fost numit prin hotărâre de consiliu județean și
trebuie să treacă de plenul acestui consiliu. Deci dumneavoastră aveți foarte multe
pârghii în calitatea dumneavoastră de consilier județean pe care le puteți utiliza și aduce
materiale în fața plenului consiliului pentru a fi supuse spre vot și cunoștință. Vă
mulțumesc.
Dl consilier Gal: D-na Secretar dumneavoastră considerați că este un demers care s-ar
bucura și de sprijinul conducerii Consiliului Județean?
Dl Președinte: Bine vă mulțumesc. Vă dau o informație nouă să nu mai discutăm despre
această problematică, distinsul domn de 80 de ani și-a dat în decembrie demisia. Am
ținut cont de ce ați zis dumneavoastră în octombrie și am avut discuții în acest sens și
suntem în căutarea de noi persoane care vor fi capabile ca foarte profesionist să ducă
această problemă. Ok. Deci am făcut un pas înainte.

Dl consilier Foncea: Dl Pasztor situația de care-mi orbiți este extrem de gravă. Gândițivă că astăzi se contractează 200 de milioane de EURO, potrivit legii reprezentantul
Consiliului Județean trebuie să fie în Consiliul de Administrație care aprobă politica de
contractare. Și noi nu avem membru în Consiliul de administrație. Păi vă acuz public de
faptul că ați viciat forma legală de a gestiona acești bani dl Pasztor. Cum adică noi din
decembrie nu avem reprezentant în Consiliul de Administrație. E aberant ce spuneți. Și
o spuneți atât de liniștit. Este imposibil să cred.
Dl Președinte: Dl Foncea câte persoane sunt în acel Consiliu de Administrație?
Dl consilier Foncea: E mai puțin important. Este constituit din 11 membri. Dar
reprezentantul Consiliului Județean este numai unul. Și eu am cerut la microfonul
consiliului județean acest punct de vedere. Dacă știați la ședința precedentă, dacă știați
acum 2 luni, 3 luni, îmi spuneți de luna decembrie acum 4 luni. Noi trebuia să știm.
Dl Președinte: Dl și-a dat demisia.
Dl consilier Foncea: Ați știut pentru că ați luat notă de demisia lui. Dl Pasztor e aberant
ce auzim.
Dl Președinte: Au rămas 10 persoane, vom completa cu persoana delegată de noi și va
funcționa mai departe.
Dl consilier Foncea: Deci pe noi nu ne interesează ca și consiliu județean în îndeplinirea
atribuțiilor, competențelor și responsabilităților la nivel de cetățean cum se împart 200
de milioane de EURO ale cetățenilor. Nu ne interesează. Dimpotrivă după 3 luni, a, șia dat demisia. Domnule președinte este o abordare puerilă și inconștientă ceea ce faceți.
Dl Președinte: Dl Foncea haideți să încheiem aici subiectul. Bine? Vă mulțumesc frumos
pentru răbdarea dumneavoastră pentru astăzi. O zi bună pentru toată lumea!

PREȘEDINTE,
PÁSZTOR SÁNDOR

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
CARMEN SOLTĂNEL

