PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bihor din
data de 26 martie 2013
Şedinţa se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României.
X
Dl Preşedinte: Bună ziua!
Vă mulțumesc pentru prezență.
Dl Preşedinte anunţă prezenţa la şedinţa de azi, 26.03.2013.
Trebuie să vă anunț că şedinţa de astăzi se desfăşoară cu un singur absent, dl Traian
Bogdan care este absent din motive de sănătate.
PREZENŢI:
Cornel Popa - preşedinte, d-nii Mang Ioan și Kiss Alexandru – vicepreşedinți, Avrigeanu
Ionel, Bezi Ovidiu, Birta Florin-Alin, Bogdan Florin-Emil, Bulzan Traian, Butișcă
Valentina, Copil Ovidiu, Costa Traian, Dume Dorel Marcel, Derșidan Dan Ioan, Foncea
Gheorghe Dacian, Forró László, Gherdan Nicolae, Grim András, Lakatos Ioan, Maghiar
Călin, Oros Florian-Victor, Pantiș Carmen, Pavel Emilian, Petruț Vasile, Popa Alina, Pop
Viorel-Mircea, Sala Ioan, Sárközi Alexandru, Scridon Smaranda-Rozaura-Maria, Straniș
Mircea, Szabó Stefan-Gheza, Turucz Maria, Țîrle Radu, Voloșeniuc Dumitru, Toderici
Mihai – consilieri și doamna Carmen Soltănel, secretar al judeţului.
ABSENȚI:
Dl Bogdan Traian – consilier județean.
Participă invitaţi pe marginea punctelor de la ordinea de zi.
Sunt prezenţi în sală reprezentanţi ai mass-media locală.
X
Convocarea Consiliului Judeţean s-a făcut prin Dispoziţia nr. 161 din 21 martie
2013, care a fost dată publicităţii în mass-media şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor.
X
Dl Preşedinte: V-aş supune, pentru început, la vot procesul-verbal al şedinţei
ordinare din 28 februarie 2013.
Cine este “pentru”?
Mulţumesc.
Nefiind obiecţii, acesta este votat cu unanimitate de voturi “pentru”.
X
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Dl Preşedinte: Vă supun, de asemenea,
ORDINEA DE ZI:
1) Proiect de hotărâre privind încetarea şi validarea unui mandat de consilier județean.
- Direcţia Generală Administrție Publică Locală (Compartiment Relații cu Consilierii)
2) Proiect de hotărâre privind promovarea în instanță a unei acţiuni pentru constatarea
nulităţii absolute a Notei de constatare nr. 29 din 27.09.2000, emisă de către Comisia
specială de restituire, constatarea nulităţii absolute a încheierii de întabulare nr. 302 din
05.02.2003 din CF nr. 1052 Bratca, radierea încheierii de întabulare nr. 302 din
05.02.2003 din CF nr. 1052 Bratca şi restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară.
- Direcția Generală Economică (Compartimentul Administrarea Patrimoniului)
3) Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea acordului de locațiune aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 213 din 28.10.2011. ( Palatul BAROC)
- Direcția Generală Economică (Compartimentul Administrarea Patrimoniului)
4) Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare instituțiilor care
funcționează în imobilul din Oradea, str. Dunărea nr.2 și constituirea dreptului de
administrare asupra imobilului situat în Oradea, str. Dunărea nr.2, în favoarea Consiliului
Local al Municipiului Oradea pentru lucrări de reabilitare a imobilului.
- Direcția Generală Economică (Compartimentul Administrarea Patrimoniului)
5) Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în
Consiliul consultativ al Centrului Medico-Social de Psihiatrie Popești.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
6) Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în
Consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Orizont” Oradea.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
7) Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managerilor
instituţiilor publice de cultură subordonate Consiliului Judeţean Bihor.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
8) Proiect de hotărâre privind încetarea numirii temporare a d-nei Mátyás-Józsa Tímea pe
postul de conducere de redactor-șef la Serviciul Public de Editare al Monitorului Oficial
al Județului Bihor.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
9) Proiect de hotărâre privind numirea redactorului șef la Serviciul Public de Editare a
Monitorului Oficial al Județului Bihor.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
10) Proiect de hotărâre privind transformarea modulului Casa Hamburg în componenta
Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Oradea, în cadrul
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Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
11) Proiect de hotărâre privind cu privire la stabilirea costului mediu anual pentru un
copil şi pentru o persoană majoră care beneficiază de protecţie specială în cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
12) Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor reprezentând servicii sociale
acordate în cadrul Centrului de Îngrijire și Găzduire ”Colț Alb” București a tinerei
L.N.B., pe perioada școlarizării acesteia.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
13) Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane ca reprezentant din partea
Consiliului Judeţean Bihor, în Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
Bihor.
- Direcția Generală Economică (CMIS)
14) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor
nr.38/2013.
- Direcția Generală Economică
15) Proiect de hotărâre privind
menţinerea Hotârârii Consiliului Judeţean nr.
294/21.12.2012
- Direcția Generală Administrație Publică Locală (Serviciul Juridic-Contencios)
16) Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Incluziunea activă pe piață a
persoanelor cu dizabilități din județul Bihor” în cadrul Programului Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii
sociale, Domeniul Major de intervenție 6.2 Îmbunătățirea accesului și a participării
grupurilor vulnerabile pe piața muncii.
- Direcția Tehnică
17) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (Studiu de
fezabilitate) aferentă obiectivului: ”Modernizare drum județean DJ 767 D, km 0+000 –
2+1000, Vârciorog”.
- Direcția Tehnică
18) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (Studiu de
fezabilitate) aferentă obiectivului: ”Modernizare drum județean DJ 709, km 75+942 –
79+552, Limita de județ - Talpoș”.
- Direcția Tehnică
19) Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru Autoros ABC S.R.L., pe
traseul Sânlazăr – Marghita (S.C. Trw Automotive Safety Systems S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
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20) Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru Autoros ABC S.R.L., pe
traseul Valea lui Mihai – Marghita (S.C. Trw Automotive Safety Systems S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
21) Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Autoros ABC
S.R.L., pe traseul Târgușor – Oradea (S.C. Noul Woodest S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
22) Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Autoros ABC S.R.L.,
pe traseul Sânicolau de Munte – Oradea (S.C. Noul Woodest S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
23) Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim S.R.L., pe
traseul Roșia- Lazuri de Beiuș – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
24) Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim S.R.L., pe
traseul Budureasa –Curățele – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
25) Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim S.R.L., pe
traseul Hidişel de Dobrești - Sâmbăta – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
26) Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim S.R.L., pe
traseul Meziad – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
27) Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim S.R.L., pe
traseul Vaşcău - Nucet – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
28) Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim S.R.L., pe
traseul Ioaniş -Finiș – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
29) Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim S.R.L., pe
traseul Măgura – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
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30) Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim S.R.L., pe
traseul Poclușa de Beiuș – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment 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 S.C. Budim S.R.L., pe
traseul Vălani de Pomezeu – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment 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 S.C. Listra Com S.R.L.,
pe traseul Oradea – Săcădat (S.C. Coca Cola HBC România S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment 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 S.C. Silvion Trans S.R.L.,
pe traseul Tărcaia – Beiuș (S.C. Cicorom S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment 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 S.C. Silvion Trans S.R.L.,
pe traseul Burda – Beiuș (S.C. Albatex S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment 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 S.C. Pușcău Trans S.R.L.,
pe traseul Oradea – Borș (S.C. Galassini S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment 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 S.C. Pușcău Trans S.R.L.,
pe traseul Oradea – Sântion (S.C. Microrom S.R.L.)
- Direcția Tehnică – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
37) Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Puscau Trans SRL, pe
traseul Oradea - Bors (SC Vitrerom SRL)
- Direcția Tehnică – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
38) Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe
traseul Prisaca - Beiuş (SC Leoni Wiring Systems Arad SRL)
- Direcția Tehnică – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport
39)

Raportul Președintelui Consiliului Județean Bihor pe anul 2012.
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anunţată, rugându-vă să fiţi de acord să RETRAGEM de pe ordinea de zi
Punctul 3: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea acordului de
locațiune aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 213 din 28.10.2011.
( Palatul BAROC) pentru că, aşa cum am vorbit cu preasfinţitul, aşteptăm decizia
internă a domniilor lor în forul de conducere al bisericii, dar vă informez că, în
principiu, lucrurile rămân aşa cum au fost şi nu sunt alte modificări. Am căzut de
acord cu domnia sa şi îi mulţumesc pentru că ne-a înţeles, să nu mai plătim impozitul
care se plătea la un moment dat, nici să facem alte indexări legate de chiria în Palatul
Baroc.
Deci, cine este ”pentru” ordinea de zi anunţată, cu amendamentul pe care tocmai
l-aţi auzit anunţat?
Cine este ”pentru” Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul ordinei de zi, cu modificarea de mai sus, este votat cu
unanimitate de voturi.
X
Se trece la dezbateri:
Punctul 1: Proiect de hotărâre privind încetarea şi validarea unui mandat de
consilier județean.
Dl Președinte: Îi dau cuvântul dnei consilier Valentina Butișcă, secretarul
Comisiei de validare, pentru a prezenta Raportul Comisiei.
Dna Butișcă dă citire Raportului Comisiei de validare (anexat prezentului procesverbal).
Dl Președinte: Supun votului dvs. validarea dnei Popa Alina.
Cine este ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supusă votului, validarea noului consilier, dna Popa Alina, este votată cu
unanimitate de voturi.
Dl Președinte: O rugăm pe dna Popa Alina să vină aici, în față pentru depunerea
jurământului, iar pe dumneavoastră vă rog să abordaţi o atitudine solemnă.
Vă rog, dna Popa!
Are loc depunerea JURĂMÂNTULUI de către noul consilier.
Dl Președinte: Vă felicităm și vă dorim succes!
Supun votului proiectul de hotărâre privind validarea mandatului dnei Popa Alina.
Cine este ”pentru”? Mulțumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
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Cu acceptul dvs., dna Popa Alina va fi repartizată în Comisia pentru cultură, culte,
învăţământ, tineret şi sport.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 60 din 26 martie 2013.
X
Punctul 2: Proiect de hotărâre privind promovarea în instanță a unei acţiuni pentru
constatarea nulităţii absolute a Notei de constatare nr. 29 din 27.09.2000, emisă de către
Comisia specială de restituire, constatarea nulităţii absolute a încheierii de întabulare nr.
302 din 05.02.2003 din CF nr. 1052 Bratca, radierea încheierii de întabulare nr. 302 din
05.02.2003 din CF nr. 1052 Bratca şi restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară.
Dl Președinte: Este obiectul a ceea ce discutaserăm în şedinţa din 28 februarie,
şedinţa trecută. Îl rog pe dl preşedinte Kiss Alexandru, din partea Comisiei juridice, să
ne prezinte Raportul de avizare.
Dl Kiss: Comisia a validat proiectul pentru că ceea ce ne cereţi este legal; e altceva
ceea ce cred eu despre el. Dar, o să spun când o să primesc cuvântul.
Dl Președinte: Am înţeles că din punctul de vedere al Comisiei dumneavoastră sunt
obiecţiuni şi că prin votul...
Dl Kiss: Comisia a aprobat în unanimitate.
Dl Preşedinte: Da, mulţumesc. Asta era ceea ce voiam să auzim.
Dl Avrigeanu: O observaţie: mai trebuie să dăm încă o hotărâre prin care să
încetăm acţiunea în instanţă pe care o avem pe rol deja, pentru că altfel o să avem două
acţiuni în paralel.
Dl Preşedinte: Să lăsăm specialiştii să-şi spună cuvântul.
Dna Soltănel, vă rog!
Dna Secretar: Cred că trebuie să vă reamintesc ceea ce ați votat şi ceea ce aşi spus
la ședința anterioară: la şedinţa trecută am intrat cu neexercitarea căii de atac – recurs.
Dumneavoastră, - vă rog să consultaţi procesul verbal- aţi spus că am obligaţia de a
parcurge toate etapele. Am spus că nu este cazul. Şi atunci, dumneavoastră, conform
procesului-verbal pe care-l puteţi consulta, aţi spus că nu-i adevărat, ce cheltuieli să
facem, cheltuielile nu sunt justificate şi că trebuie să ne exercităm căile de atac.
Prin urmare, în plenul acestui Consiliu judeţean s-a hotărât recurarea sentinţei
privind întabularea şi solicitarea a se suspenda până la soluţionarea pe fond a acestei
hotărâri.
Deci, prin urmare, din moment ce am dat o hotărâre de acest gen, pe care tocmai
dumneavoastră aţi propus-o, aţi susţinut-o şi aţi votat-o, nu am cum să dau acum o
hotărâre prin care aţi propus suspendarea până la soluţionarea acestei hotărâri.
Vă mulţumesc.
Dl Avrigeanu: Dacă există hotărârea de suspendare, e în regulă.
Dl Preşedinte:Pe scurt, aşa cum am hotărât noi.
Vă mulţumesc.
Cine este „pentru”?
Da, vă rog! Dar, dacă nu vă anunţaţi din timp...
Dl vicepreşedinte Kiss: Am anunţat, dar...
Dle preşedinte, consider că acest lucru nu este alceva decât să tragem de timp.
Tragem de timp şi asta contravine principiilor, noastre şi ale dumneavoastră, anunţate
despre restituirile care să se facă cât mai repede şi cât mai în curând.
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În mod sigur nu vom face altceva decât că tragem de timp şi astfel... Înţeleg, dacă
dumneavoastră asta doriţi, dar grupul nostru nu poate asta să voteze.
Îmi pare rău, din cauza aceasta noi vom vota „contra”.
Dl Președinte: Da, dle vicepreşedinte, mulțumesc pentru opinia dvs. Cel mult puteţi
învinui instanţele de judecată pentru că tergiversează...n-avem noi cum să facem altfel.
Noi ne vom exprima opinia vis-á-vis de ceea ce ne cere acest proiect de hotărâre,
nimic mai mult, ba chiar îmi doresc viteză stelară pentru acest proces.
Altcineva?
Da, vă rog!
Dl Forro: Dle preşedinte şi dragi consilieri, eu vreau să cer să nu votăm acest
proiect pentru că după publicarea hotărârii Comisiei de restituire şi după hotărârea
judecătorească continuarea, după opinia mea, este iniţiativa de renaţionalizare. De aceea
vă rog să nu votăm.
Dl Președinte: Am înţeles şi propunerea dvs., dar haideți să nu tragem de timp.
Să votăm prima propunere, proiectul așa cum a fost prezentat. Şi după aceea, dacă
nu trece, supun, cu dragă inimă, şi propunerea dumneavoastră. Dacă sunteţi de acord cu
această abordare?
Dl Forro: Da.
Dl Preşedinte: Mulţumesc.
Cine este ”pentru” acest proiect de hotărâre de la Punctul 2? Mulțumesc.
„Împotrivă”? 7 voturi.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu 27 voturi ”pentru” și 7 ”împotrivă” (Kiss
Alexandru, Forró László, Grim András, Lakatos Ioan, Sárközi Alexandru, Szabó StefanGeza, Turucz Maria).
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 61 din 26 martie 2013.
X
Punctul 3: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea acordului de
locațiune aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 213 din 28.10.2011.
( Palatul BAROC)
RETRAS
Punctul 4: Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare
instituțiilor care funcționează în imobilul din Oradea, str. Dunărea nr.2 și constituirea
dreptului de administrare asupra imobilului situat în Oradea, str. Dunărea nr.2, în favoarea
Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru lucrări de reabilitare a imobilului.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl președinte Kiss Alexandru, Comisia juridică.
Dl Kiss Alexandru: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Bulzan Traian, Comisia buget-finante.
Dl Bulzan: Comisia a votat unanim susţinerea proiectului.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa Traian: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc, dlor președinți.
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Dl Președinte: Supun votului acest proiect. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi „pentru” .
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 62 din 2 6 martie 2013.
X
Punctul 5: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului
Județean Bihor în Consiliul consultativ al Centrului Medico-Social de Psihiatrie Popești.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Kiss Alexandru, Comisia juridică
Dl Kiss Alexandru: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Foncea Dacian, Comisia socială.
Dl Foncea: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc. Nominalizări, vă rog!
Dna Turucz propune ca reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Consiliul
Consultativ al Centrului Medico-Social de Psihiatrie Popești pe dna Perecz Hajnal-Adel.
Dl Președinte: Alte propunerti? Nu sunt.
Supun votului această propunere. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, propunerea este votată cu unanimitate de voturi „pentru” .
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 63 din 26 martie 2013.
X
Punctul 6: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului
Județean Bihor în Consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă
”Orizont” Oradea.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Kiss Alexandru, Comisia juridică.
Dl Kiss Alexandru: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Forro, Comisia de cultură.
Dl Forro: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc. Nominalizări, vă rog!
Dl Copil propune ca reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Consiliul de
administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Orizont” Oradea pe dl Maghiar
Călin.
Dl Președinte: Alte propuneri? Nu sunt.
Supun votului această propunere. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, propunerea este votată cu unanimitate de voturi „pentru” .
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 64 din 26 martie 2013.
X
Punctul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării
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managerilor instituţiilor publice de cultură subordonate Consiliului Judeţean Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Kiss Alexandru, Comisia juridică.
Dl Kiss Alexandru: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Forro, Comisia de cultură.
Dl Forro: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului această propunere. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, propunerea este votată cu 33 voturi „pentru” și 1 ”abținere” (Țîrle
Radu).
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 65 din 26 martie 2013.
X
Punctul 8: Proiect de hotărâre privind încetarea numirii temporare a dnei MátyásJózsa Tímea pe postul de conducere de redactor-șef la Serviciul Public de Editare al
Monitorului Oficial al Județului Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Kiss Alexandru, Comisia juridică.
Dl Kiss Alexandru: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 66 din 26 martie 2013.
X
Punctul 9: Proiect de hotărâre privind numirea redactorului șef la Serviciul Public
de Editare a Monitorului Oficial al Județului Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Kiss Alexandru, Comisia juridică.
Dl Kiss Alexandru: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
Dna Secretar: A fost numit dl Szabo Joszef, în urma concursului.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 67 din 26 martie 2013.
X
Punctul 10: Proiect de hotărâre privind transformarea modulului Casa Hamburg în
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componenta Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Oradea,
în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Kiss Alexandru, Comisia juridică
Dl Kiss Alexandru: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Foncea Dacian, Comisia socială.
Dl Foncea: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 68 din 26 martie 2013.
X
Punctul 11: Proiect de hotărâre privind cu privire la stabilirea costului mediu anual
pentru un copil şi pentru o persoană majoră care beneficiază de protecţie specială în
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Kiss Alexandru, Comisia juridică
Dl Kiss Alexandru: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Foncea Dacian, Comisia socială.
Dl Foncea: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Bulzan Traian, Comisia buget-finante.
Dl Bulzan: S-a avizat favorabil proiectul.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 69 din 26 martie 2013.
X
Punctul 12: Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor reprezentând
servicii sociale acordate în cadrul Centrului de Îngrijire și Găzduire ”Colț Alb” București
a tinerei L.N.B., pe perioada școlarizării acesteia.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Kiss Alexandru, Comisia juridică
Dl Kiss Alexandru: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Foncea Dacian, Comisia socială.
Dl Foncea: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Bulzan Traian, Comisia buget-finante.
Dl Bulzan: S-a avizat favorabil proiectul.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
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„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 70 din 26 martie 2013.
X
Punctul 13: Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane ca reprezentant
din partea Consiliului Judeţean Bihor, în Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii
sociale Bihor.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Kiss Alexandru, Comisia juridică
Dl Kiss Alexandru: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Foncea Dacian, Comisia socială.
Dl Foncea: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc. Propuneri, vă rog!
Dl Voloşeniuc: Din partea PNL propunem pe dna Roșan Mihaela.
Dl Președinte: Alte propuneri? Nu sunt
Supun votului dvs. propunerea dlui Voloșeniuc. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, propunerea este votată cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 71 din 26 martie 2013.
X
Punctul 14: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Bihor nr. 38/2013.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Kiss Alexandru, Comisia juridică
Dl Kiss Alexandru: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Bulzan Traian, Comisia buget-finante.
Dl Bulzan: S-a avizat favorabil proiectul.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 72 din 26 martie 2013.
X
Punctul 15: Proiect de hotărâre privind menţinerea Hotârârii Consiliului Judeţean
nr. 294/21.12.2012.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Kiss Alexandru, Comisia juridică
Dl Kiss Alexandru: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
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Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 73 din 26 martie 2013.
X
Punctul 16: Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Incluziunea
activă pe piață a persoanelor cu dizabilități din județul Bihor” în cadrul Programului
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6:
Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de intervenție 6.2 Îmbunătățirea
accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Kiss Alexandru, Comisia juridică
Dl Kiss Alexandru: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Foncea Dacian, Comisia socială.
Dl Foncea: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Bulzan Traian, Comisia buget-finante.
Dl Bulzan: S-a avizat favorabil proiectul.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 74 din 26 martie 2013.
X
Punctul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice (Studiu de fezabilitate) aferentă obiectivului: ”Modernizare drum județean DJ
767 D, km 0+000 – 2+100, Vârciorog”.
Dl Avrigeanu: Plus 1000 e kilometrul 3.
Dl Voloşeniuc: Dar, este mai interesant aşa.
Dl Președinte: E o greşeală.
Raport de avizare, din partea Comisiei buget-finanţe.
Dl Bulzan: Comisia a avizat favorabil.
Dl Kiss Alexandru: Şi cu 100 şi cu 1000.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
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Cred că şi aici influenţa dlui primar de Vârciorog se simte, 100 cred că era prea
puţin şi a pus 1000.
Dl Avrigeanu: Dacă era 1200 era şi mai influenţabil.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 75 din 26 martie 2013.
X
Punctul 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice (Studiu de fezabilitate) aferentă obiectivului: ”Modernizare drum județean DJ
709, km 75+942 – 79+552, Limita de județ – Talpoș”.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Bulzan Traian, din partea Comisiei bugetfinanţe.
Dl Bulzan: Comisia a avizat favorabil.
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Vă rog să nu vă impacientaţi şi să păstrăm liniştea pentru şedinţa de lucru.
Voturi „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 76 din 26 martie 2013.
X
Punctul 19: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru Autoros ABC
S.R.L., pe traseul Sânlazăr – Marghita (S.C. Trw Automotive Safety Systems S.R.L.)
Dl Președinte: Începe aceeaşi sarabandă pe care o ştiţi, de la punctul 19 până la
punctul 38, inclusiv. Vom face, conform cutumei, pentru fiecare punct.
Dle Costa, eu vreau să consult o singură dată Comisia, dar dacă există undeva
probleme, ne oprim acolo şi discutăm.
Dl Costa: Comisia a avizat favorabil toate punctele, dle preşedinte.
Dl Președinte: Vă mulțumesc.
Dl Pop V.: Nu am fost de acord cu toate punctele: la punctul 35-37 a fost un vot
„împotrivă” şi 1 „abţinere”.
Dl Preşedinte: Eu când aud „favorabil” înţeleg că vorbim de majoritate, dle
consilier Pop. Dumneavoastră?
Dl Pop V.: Majoritate. Iar, ca să nu mai intervin la aceste puncte, la 35, 36 şi 37 mi
se pare absolut jenant ca în centrul municipiului Oradea să circule cursele în convenţie.
Dl Preşedinte: Haideţi, lămuriţi-ne, dacă v-aţi înscris la cuvânt.
Din centrul oraşului...
Dl Pop: Din Piaţa 1 Decembrie, mai precis de lângă Liceul „Emanuil Gojdu”.
Dl Preşedinte: Şi atunci? Ce aţi hotărât în Comisie, la aceste puncte?
Dl Pop: La aceste puncte, eu am fost „împotrivă”, a mai fost un vot neutru şi
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ceilalţi au fost „pentru” acordarea acestor licenţe. Dar, mă repet...
Dl Preşedinte: Mulţumesc.
Consemnaţi, vă rog, la punctele 35 şi 36 aţi spus, da?
Dl Pop: 35, 36 şi 37.
Dl Preşedinte: La punctele 35, 36 şi 37 dl Pop a votat „împotrivă”.
Mulţumim.
Dl Costa: O mică intervenţie vă rog, dle preşedinte!
Dl Preşedinte: Da.
Dl Costa: Având în vedere că Primăria şi-a dat acordul, nu ne putem substitui
Primăriei.
Dl Preşedinte: Am înţeles. Aceasta a fost raţiunea dvs. pentru care aţi dat un vot
„pentru”. Mulţumesc.
Consemnăm în procesul-verbal că la Punctele 35-37 dl Pop a votat „împotrivă”, iar
ceilalţi membrii ai Comisiei au votat „pentru”.
Dl Costa: Da, avizul Comisiei a fost favorabil. Mulţumesc.
Dl Pop: Primăria şi-a dat avizul pentru staţii judeţene...
Dl Preşedinte: Dl Pop, nu reţin să vă fi dat cuvântul.
Vă rog să vă înscrieţi la cuvânt dacă mai aveţi ceva de adăugat. Mulţumesc.
Atunci vom începe cu Punctul 19.
Cine este „pentru”? Mulţumesc.
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 77 din 26 martie 2013.
X
Punctul 20: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru Autoros ABC
S.R.L., pe traseul Valea lui Mihai – Marghita (S.C. Trw Automotive Safety Systems
S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 78 din 26 martie 2013.
X
Punctul 21: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Autoros
ABC S.R.L., pe traseul Târgușor – Oradea (S.C. Noul Woodest S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
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Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 79 din 26 martie 2013.
X
Punctul 22:Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Autoros
ABC S.R.L., pe traseul Sânicolau de Munte – Oradea (S.C. Noul Woodest S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 80 din 26 martie 2013.
X
Punctul 23: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim
S.R.L., pe traseul Roșia- Lazuri de Beiuș – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad
S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 81 din 26 martie 2013.
X
Punctul 24: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim
S.R.L., pe traseul Budureasa –Curățele – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
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Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 82 din 26 martie 2013.
X
Punctul 25: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim
S.R.L., pe traseul Hidişel de Dobrești - Sâmbăta – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems
Arad S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 83 din 26 martie 2013.
X
Punctul 26: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim
S.R.L., pe traseul Meziad – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 84 din 26 martie 2013.
X
Punctul 27: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim
S.R.L., pe traseul Vaşcău - Nucet – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
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Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 85 din 26 martie 2013.
X
Punctul 28: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim
S.R.L., pe traseul Ioaniş -Finiș – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 86 din 26 martie 2013.
X
Punctul 29: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim
S.R.L., pe traseul Măgura – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 87 din 26 martie 2013.
X
Punctul 30: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim
S.R.L., pe traseul Poclușa de Beiuș – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
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„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 88 din 26 martie 2013.
X
Punctul 31: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Budim
S.R.L., pe traseul Vălani de Pomezeu – Beiuș (S.C. Leoni Wiring Systems Arad S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 89 din 26 martie 2013.
X
Punctul 32: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Listra
Com S.R.L., pe traseul Oradea – Săcădat (S.C. Coca Cola HBC România S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 90 din 26 martie 2013.
X
Punctul 33: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Silvion
Trans S.R.L., pe traseul Tărcaia – Beiuș (S.C. Cicorom S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 91 din 26 martie 2013.
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X
Punctul 34: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Silvion
Trans S.R.L., pe traseul Burda – Beiuș (S.C. Albatex S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 92 din 26 martie 2013.
X
Punctul 35: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Pușcău
Trans S.R.L., pe traseul Oradea – Borș (S.C. Galassini S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Dl vicepreşedinte Kiss: Sincer eu aş fi vrut să cer aici cuvântul...
Dl Preşedinte: Cu dragă inimă, dle vicepreşedinte.
Dl vicepreşedinte Kiss: Eu n-am înţeles, practic n-a fost la Comisia noastră şi nu
înţeleg despre ce este vorba.
Ce am înţeles este că eventual Primăria nu a lăsat aceste autobuze să vină până în
centru şi oamenii vor trebui să coboare mai repede sau să vină cu maşinile de acasă.
Nu vă supăraţi, eu nu pot să fiu de acord cu chestiunea asta. De ce să nu poată
oamenii să meargă cu autobuzul până în mijlocul oraşului? Chiar dacă Primăria aşa a
hotărât. Eu înţeleg Primăria; este treaba ei, dar noi să spunem că ai noştri, din provincie
să nu poată să coboare, ci să coboare înaintea oraşului ca şi ţăranii, că dle, tu nu poţi intra
în oraş, că tu eşti ţăran. Nu pot asta vota, nu vă supăraţi. Dacă acesta este sensul. Nu am
fost la Comisie şi...
Dl Preşedinte: Dle vicepreşedinte, vă mulţumesc din suflet şi de data aceasta pentru
viziune. Vă asigur, că aşa aţi auzit, prin vocea dlui Costa că primarul – dacă de el este
vorba – este de acord, doar consilierul Pop nu este de acord şi eu sunt de acord cu această
opinie „împotrivă” că doar... Dl Pop nu este de acord. Primarul a zis că dă voie. Nu-l
putem acuza că nu înţelege ţăranii că pâmă la urmă şi el provine de la ţară.
Dl vicepreşedinte Mang: Eu cred că pentru dl Pop, aici de faţă, cel mai bun lucru
era să nu voteze că se află oarecum într-o situaţie de incompatibilitate. Adică este vorba
despre un inconvenient care s-ar aduce O.T.L.-ului unde dumnealui este director tehnic.
Şi din cauza aceasta, înţeleg că susţine că autobuzele...
Să ne înţelegem foarte bine: este vorba de curse speciale care duc muncitorii pentru
Galassini şi pentru alte firme din Borş, au sediul în Borş, duc muncitorii lor, din staţia
care este lângă Liceul „Gojdu” la fabrică. Ar fi absurd să le interzicem acestora să-i ia din
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capătul oraşului ca să-i ducă la fabrică.
Dl Avrigeanu: Dacă-mi permiteţi, dle...
Dl Preşedinte: Se mai iveşte o situaţie şi clarificăm situaţia până la capăt, nu...
Da, vă rog, dle Avrigeanu!
Dl Avrigeanu: Eu ce am înţeles de la dl Pop şi poate că are dreptate: avizul este
numai pentru staţii judeţene. Aceste curse nu sunt curse judeţene şi dânsul vrea să spună
că cursele speciale nu pot folosi staţiile curselor judeţene. Asta, dacă am înţeles eu bine.
Dl Preşedinte: Da. Mulţumim.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Consemnăm un vot “împotrivă”.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu 33 voturi ”pentru” și 1 ”împotrivă” (dl Pop
Viorel).
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 93 din 26 martie 2013.
X
Punctul 36: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licențe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Pușcău
Trans S.R.L., pe traseul Oradea – Sântion (S.C. Microrom S.R.L.)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Unul.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu 33 voturi ”pentru” și 1 ”împotrivă” (dl Pop
Viorel).
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 94 din 26 martie 2013.
X
Punctul 37: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Puscau
Trans SRL, pe traseul Oradea - Bors (SC Vitrerom SRL)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Unul.
„Abţineri”?
Supus votului, proiectul este votat cu 33 voturi ”pentru” și 1 ”împotrivă” (dl Pop
Viorel).
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 95 din 26 martie 2013.
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X
Punctul 38: Proiect de hotărâre privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru
serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim
SRL, pe traseul Prisaca - Beiuş (SC Leoni Wiring Systems Arad SRL)
Dl Președinte: Raport de avizare, dl Costa Traian, Comisia de urbanism.
Dl Costa: Aviz favorabil.
Dl Președinte: Mulțumesc.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”?
„Împotrivă”? Nu.
„Abţineri”? Nu.
Supus votului, proiectul este votat cu unanimitate de voturi ”pentru”.
În baza votului exprimat se adoptă Hotărârea nr. 96 din 26 martie 2013.
Dl Pop: Dle preşedinte, dacă-mi permiteţi aş vrea să mai spun câteva cuvinte.
Dl Preşedinte: Da.
Dl Pop: Dl vicepreşedinte Kiss a spus că oamenii vin cu maşina personală până la
autobus, iau autobuzul şi merg la firmă.
Probabil ar fi mai bines ă meargă cu maşina direct până la fabrică; să nu mai ia
autobuzul.
Dl Preşedinte: Dl Pop…
Dl Pop: Cam întrun fel ar trebui să ne raportăm la aglomerarea din centrul
oraşului…
Dl Preşedinte: Dl Pop, vorbiţi asta cu dl vicepreşedinte Kiss la o cafea; vă
sponsorizez eu o cafea pentru această discuţie.
Dl vicepreşedinte Kiss: Nemaivorbind că eu am crezut că sunt cu dumneavoastră,
dar…
X
Punctul 39: Raportul Președintelui Consiliului Județean Bihor pe anul 2012.
Dl Președinte: Cred că ați primit cu toţii materialul.
Mulţumesc colegilor din compartimentele care şi-au adus aportul. Ne dorim unul şi
mai bogat anul viitor.
Dacă aveți întrebări, nelămuriri?
Nu.
Vă mulțumesc pt.participare.
X
Declar şedinţa închisă.
X
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE,
Cornel Popa

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Carmen Soltănel

L.C./1 ex.
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