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Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor pe anul 2011
Din punct de vedere economic, anul 2011 a fost dificil pentru România. Criza economică
mondială a afectat puternic evoluţia vieţii economice, sociale şi politice româneşti şi s-a reflectat la
nivelul comunităţilor locale.
În aceste condiţii, Consiliul Judeţean Bihor s-a confruntat cu reduceri importante de buget
ceea ce a impus o reconsiderare a priorităţilor. Obiectivul principal al tuturor acţiunilor şi
demersurilor întreprinse de către Consiliul Judeţean Bihor în această perioadă a rămas preocuparea
pentru stimularea mediului economic, determinant fiind pentru viaţa socială şi culturală a judeţului
Bihor. Îmbunătăţirea infrastructurii la nivelul întregului judeţ precum şi a accesului deţinătorilor de
capital la serviciile astfel promovate este un lucru indispensabil pentru o relansare economică reale
şi durabile. Acest lucru presupune un efort susţinut, pe termen lung, însă bazele au fost create prin
exploatarea judicioasă a tuturor resurselor disponibile, prin dezvoltarea de parteneriate şi
manifestând o atitudine proactivă atât privitor la dificultăţile existente la nivel judeţean şi regional
cât şi faţă de oportunităţile identificate pentru dezvoltarea integrată a judeţului Bihor în spaţiul
euro-regional în care ne găsim.
În situaţia dificilă în care s-a aflat economia României şi, implicit, a judeţului, a fost de
importanţă vitală asigurarea funcţionării Consiliului Judeţean şi a unităţilor subordonate acestuia,
precum şi asigurarea finanţării pentru a continua proiectele de investiţii începute în anii anteriori.
În această perioadă, personalul Consiliului Judeţean Bihor a scăzut, în paralel cu diminuarea
fondului de salarii, în timp ce atribuţiile de serviciu au crescut per angajat. Cu toate acestea,
Consiliul Judeţean Bihor a continuat să funcţioneze în parametri normali, fără sincope.
Prin art. 104 alin.3 lit.”b” a Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
2007 cu modificările şi completările ulterioare, se prevede ca atribuţie a preşedintelui Consiliului
Judeţean obligativitatea de a prezenta consiliului judeţean, anual sau la cererea acestuia, rapoarte cu
privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeţean.
Ca şef al administraţiei publice judeţene, Preşedintele Consiliului Judeţean răspunde de
buna funcţionarea a compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate, precum şi a
agenţilor economici, a serviciilor publice de specialitate şi a instituţiilor subordonate. Reprezintă
judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate,
precum şi în justiţie.
Trecând la atribuţiile proprii, prima prevăzută de lege, dar şi cea mai importantă, din care
decurg şi celelalte, este asigurarea respectării Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a
ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Judeţean şi a altor acte normative.
Astfel, în perioada la care ne referim, s-a căutat ca imediat de la publicarea actelor
normative să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în aplicare a sarcinilor reieşite din
acestea, prin stabilirea pentru compartimentele din aparatul de specialitate, serviciile publice
specializate şi instituţiile subordonate, a obligaţiilor care le revin pentru ducerea la îndeplinire a
acestora.
În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 104 alin.3, lit. a) din Legea nr.215/2001,
cu modificările şi completările, ulterioare s-a dispus luarea măsurilor necesare pentru pregătirea şi
desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor de Consiliu Judeţean. S-a procedat la definitivarea
materialelor, multiplicarea şi difuzarea mapelor de şedinţă consilierilor judeţeni în termen util.
În anul 2011, Consiliul Judeţean ca autoritate deliberativă s-a întrunit, la iniţiativa
preşedintelui, în 12 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare. În cele 16 de şedinţe ale Consiliului
Judeţean Bihor au fost analizate un număr de 254 proiecte de hotărâri şi au fost adoptate 253
hotărâri care, după semnarea de către preşedinte şi contrasemnarea de către secretarul judeţului au
fost comunicate Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor pentru verificarea legalităţii şi persoanelor
interesate. De asemenea, au fost trimise spre publicarea pe site-ul instituţiei şi în Monitorul Oficial
al judeţului Bihor.
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Din totalul de 253 de hotărâri adoptate de plenul Consiliului Judeţean Bihor în anul 2011 au
fost contestate în instanţă 12 hotărâri,din care 9 sunt în curs de soluţionare, iar 3 au fost soluţionate
în favoarea Consiliului Judeţean Bihor.
În exercitarea atribuţiilor cu care este investit preşedintele consiliului judeţean, în anul 2011
au fost emise un număr de 1.070 dispoziţii. Dintre acestea, au fost atacate în instanţă 406 dispoziţii,
din care 201 s-au soluţionat în favoarea Consiliului Judeţean Bihor, iar 205 dispoziţii se află în curs
de soluţionare.
În îndeplinirea atribuţiilor legale, preşedintele Consiliului Judeţean dispune de aparatul de
specialitate care în perioada analizată a desfăşurat următoarele activităţi:
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CABINET PREŞEDINTE

Pe parcursul anului 2011, prin prisma atribuţiilor stabilite la art. 104 din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, şi în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, cabinetul preşedintelui a desfăşurat diferite
activităţi, menţionând în continuare cele mai importante dintre acestea.
Cabinetul preşedintelui a asigurat şi a susţinut în limita competenţelor acordate,
legătura cu autorităţile publice locale din judeţul Bihor şi din ţară. De asemenea, a asigurat
acţiunile de protocol ale preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor şi protocolul privind primirea
delegaţiilor străine.
Unul din consilierii desemnaţi a coordonat şi verificat informaţiile primite prin STS (
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale).
Pe parcursul anului s-a asigurat gestionarea şi managementul programului zilnic al
preşedintelui, după aprobarea de către demnitar a programului săptămânal, asigurând difuzarea
zilnică a formei actualizate a agendei de lucru interne către persoanele din conducere.
De asemenea, s-au verificat scrisorile şi sesizările date spre rezolvare în termen legal, s-au
gestionat activităţile de pregătire şi verificare a tuturor documentelor supuse atenţiei
preşedintelui, şi s-au transmis documentaţiile vizate de preşedinte către compartimentele
instutuţiei.
În 2011 s-au organizat două evenimente majore de promovare a Judeţului, şi anume
Târgul AGROBIHOR din 2-4 septembrie şi “Târgul de Tradiţii şi Obiceiuri din Bihor”, în 2
decembrie.
Pe parcursul anului a fost organizată primirea a 219 cetăţeni în audienţă de către preşedinte.
Aceştia au primit îndrumarea necesară, fiind direcţionaţi către compartimentele de specialitate sau
către alte instituţii abilitate în rezolvarea problemelor.
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SERVICIUL AUDIT INTERN
Activitatea serviciului de audit public intern s-a desfăşurat în baza Planului de audit pentru
anul 2011 nr. 14.126 /29.11.2010.
-

S-au derulat misiuni de audit la următoarele entităţi publice:
Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea,
Muzeul Ţării Crişurilor,
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor,
Revista culturală «Varad» Oradea,
Revista de cultură «Familia» Oradea,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor - Serviciul de achiziţii
publice,
RA Aeroportul Oradea.

S-au realizat 2 misiuni ad-hoc şi s-a verificat stadiul implementării recomandărilor
formulate în baza rapoartelor de audit intern întocmite la unităţile auditate în anul 2010.
S-a elaborat Raportul privind activitatea anuală de audit intern la nivelul Consiliului
Judeţean Bihor destinat Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor, în care s-au
prezentat deficienţele constatate.
S-a elaborat Planul anual de audit pe anul 2012, conform Legii 672/2002.
În urma misiunilor efectuate în anul 2011, auditorii au apreciat că activitatea s-a derulat
conform procedurilor generale în domeniu, semnalând însă şi unele deficienţe, prezentate pe
principalele domenii auditate: achiziţii publice, resurse umane, procesul bugetar.
Cu ocazia misiunilor de audit au fost constatate disfuncţionalităţi pentru care s-au întocmit
FIAP-uri (Fişe de identificare şi analiză a problemei). Nu au fost constatate iregularităţi sau fraude.
Disfuncţionalităţile au fost raportate conducerii Consiliului Judeţean Bihor şi entităţilor
publice subordonate, prin prezentarea rapoartelor de audit, a fişelor de identificare a problemelor şi
a recomandărilor formulate. Recomandările au fost însuşite în totalitate de către structurile auditate.
În urma misiunilor efectuate în anul 2011, auditorii au apreciat că activitatea s-a derulat
conform procedurilor generale în domeniu, contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea activităţii
instituţiilor auditate s-a materializat prin implementarea recomandărilor formulate de către serviciul
de audit public intern.
Auditorii interni urmăresc implementarea recomandărilor ca etapă finală în care se adaugă
valoare activităţilor auditate.
Raportarea anuală confirmă că au existat numeroase recomandări care au contribuit la
întărirea sistemelor de control intern existente sau la efectuarea unor controale în puncte cheie ale
lanţului procedural.
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COMPARTIMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE

Raport de activitate pentru 01.01-31.12.2011
Activitate Proiecte
finanţare externă

Elaborare şi
cu implementare

consultanţă

pentru

proiectele,

inclusiv

- Titlu proiect: “JOINT DEVELOPMENT OF TEACHING
METHODS AND TECHNIQUES AT A CROSS- BORDER
LEVEL- JOIN EDU” depus prin Programul de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria – Romania 2007-2013 , solicitant Liceul
Teologic Penticostal Betel, Oradea, Consiliul Judeţean Bihor
Partener 1
Valoarea totală: 200.000 Euro
- Titlu proiect: “ABC Centrul de afaceri în agricultură Ciumeghiu +
Mehkerek”„ HURO/0802-147_AF
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România
2007-2013 – Consiliul Judeţean – Partener Asociat
Valoare totală: 845.000 Euro
- Titlu proiect: „Program de formare complexă pentru C.J.Bihor şi
Inspectoratul de Poliţie al jud Bihor”
Depus pe Programul Operaţional
Administrative sub numărul 4.950.084
Valoare totală: 200.000 euro

“Dezvoltarea

Capacităţii

- Am participat la implementarea următoarele proiecte unde
Consiliul Judeţean Bihor are rol de Partener
Am susţinut activităţi de management şi implementare
proiecte pentru Consiliul Judeţean Bihor partener:
- Titlul proiect : "Dezvoltarea şi promovarea integrată de pachete
turistice tematice comune în Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar".
Beneficiar : Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul
Universităţii din Oradea
Finanţare prin PHARE CBC, valoarea proiectului este de 102.341
Euro
Grupul ţintă -peste 60 de ofertanţi de servicii turistice, parteneri din
cadrul proiectului:, Consiliul Judeţean Bihor, Autoguvernarea
judeţului Hajdu-Bihar, Camera de Comerţ şi Industrie Bihor,
Asociaţia Generală a Economiştilor din România - filiala
judeţeană. Eveniment important: Târgul de turism de proximitate în
Euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar, în cadrul căruia fiecare ofertant
de servicii turistice îşi va susţine şi îşi va prezenta oferta.
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- Tilul proiect: „Cooperarea Economiştilor pentru dezvoltarea
Euroregiunii Bihor – Hajú – Bihar”, contract RO-2006/018446.01.01.02.06,
finanţat
prin
Programul
PHARECBC
2006/INTERREG IIIA România – Ungaria
Beneficiar: Asociaţia Generală a Economiştilor din România –
filiala Bihor, valoarea proiectului: 26.900 Euro. Partenerii si
asociaţii proiectului, din judeţul Bihor: Consiliul Judeţean Bihor,
Fundaţia Euroregiunii Bihor - Hajdú-Bihar, precum şi din judeţul
Hajdú-Bihar: North Great Plain Regional Development Agency,
Magyar Közgazdász Társaság (Ungarian Economists Association),
filiala Hajdú-Bihar. Eveniment final: ”Forumul economiştilor din
Euroregiunea Bihor – Hajdú – Bihar”
- Activitate ca şi Manager tehnic pentru implementarea proiectului
“Parc balnear în regiunea de Nord-Vest, locaţiile Tăşnad, Beltiug şi
Marghita”-Consiliul Judeţean Bihor Partener Valoare totală: 3.853.433 Euro
- Participare ca si Asistent Manager la implementarea proiectului:
„CENTRUL
REZIDENTIAL
PENTRU
PERSOANE
VARSTNECE” DUMBRAVA” SUNCUIUS – Fundaţia Hexagon
Energia - Consiliul Judeţean PartenerAsociat
Pe programul POR Axa 5.2 - Valoare 980.000 Euro
- Participare la implementarea proiectului „Consolidarea capacităţii
instituţionale a Consorţiului Regional (CR) al Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest” Contract POSDRU/41/3.3/G/18398
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a
întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi
încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”
Activităţi curente în cadrul Rezolvarea adreselor primite în cadrul serviciului, răspuns în
serviciului
termenul legal stabilit
Conform acordului de cooperare dintre Consiliul Judeţean Bihor şi
Activitati de colaborare Cantonul St Gallen aprobat prin HC nr.99/2005, s-au stabilit
externa
domeniile de cooperare şi s-a propus dezvoltarea relaţiilor pe
proiecte concrete.
S-a supervizat cooperarea pentru următoarele domenii:
a) Transfer de know how în sector de îngrijire paleativă
b) Vizită de studiu pentru doctori şi asistente din judeţul Bihor în
St. Gallen
c) Transfer de know-how şi schimb de experienţă în domeniul
salvamont şi medicină de urgenţă- SMURD
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d) Transfer de know how şi schimb de experienţă în domeniul
forestier
Susţinerea şi gestionarea activităţilor de cooperare externă a
Consiliului Judeţean Bihor
1. cu Guvernul Flandrei de Vest - cooperarea pentru propunerea de
proiect: Platforma agro-industriala la Ciumeghiu - după modelul
Bursei de legume de la Roseleare- Belgia
2. cu Cantonul St. Gallen Elveţia - continuarea cooperării: Cultură,
Sănatate, Salvamont, Poliţie şi Fond Forestier.
Colaborări cu :
Activităţi de colaborare a)
-Prefectura Judeţului Bihor
internă
-participare la implementare proiect Ghişeu Unic
b)
-Teatrul de Stat Oradea
-propuneri pentru obţinere finanţare colaborare cu Ungaria pe
proiectele de cooperare teritorială
c)
-Primăria Aleşd
-informare privind POR masura 4.1
d)
-Primăria Beiuş
-participare la şedinţe privind Strategia de dezvoltare a
municipiului Beiuş
e)
-Fundaţia Hexagon Energia – Aleşd
-consultanţă pentru elaborare proiect POR 3.2. –
Consultanţă oferită pentru cererile primite de la:
Activităţi de consultanţă
*
Universitatea Oradea- Facultatea de Ştiinţe Economice
*
Şcoala generala nr.16
*
12 persoane fizice pentru programul de dezvoltare rurală,
POR 4.3., DRU
*
Liceul Nicolae Bălcescu
Reprezentare în consilii de Membru AGER Filiala Bihor
administraţie,
ATOP,
comisii de licitaţie, comisii
speciale ale consiliului etc.
1)
Iniţiativă privind proiectul ABC – Agricultural Business
Iniţiative
Center Ciumeghiu – partener asociat CJ Bihor
2)
Iniţiativă pentru Platforma de mărfuri agricole la
Ciumeghiu – parteneri CJ Bihor, CJ Arad, CJ Bihar, CJ HajduBihar, Guvernul Flandrei de vest după modelul Bursei RoseleareBelgia
3)
Iniţiativă pentru ca seminarul TAIEX organizat împreună
cu ADR NV, privind Achiziţiile publice, să aibă loc la Oradea participare mai largă din jud Bihor.
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Alte activităţi

*
materiale pentru presă
*
materiale constatative privind finanţările active,
parteneriatele posibile
*
traduceri din Engleză- Română, Română- Engleză şi
Franceză- Română
*
Asigurarea coordonarii relaţiilor de cooperare şi informare
cu Agenţia de Dezvoltare Regionalã Nord – Vest, am acţionat la
nivel judeţean pentru finalizarea programelor şi strategiilor
concepute la nivel regional de cãtre ADR N-V.
*
Îndeplinirea tuturor sarcinilor specifice ce au revenit
compartimentului în cadrul echipelor de proiect desemnate pentru
implementarea unor proiecte sau programe iniţiate şi/sau
cofinanţate de Consiliul Judeţean sau de către alte autoritãţi locale.
*
Participare la sesiunile de informare organizate de BRECO
şi VATI Budapesta pentru programele transfrontaliere
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DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Direcţia Generală Administraţie Publică Locală s-a ocupat, cu preponderenţă, de
soluţionarea problemelor cu care se confruntă autorităţile locale, asigurând asistenţă de specialitate,
sprijin, îndrumare, reprezentare în instanţă. Această colaborare a fost permanentă, atât prin
deplasarea funcţionarilor noştri în teren, cât şi prin acordarea asistenţei de specialitate la sediul
instituţie. Acţiunile întreprinse în cursul anului 2011 de Direcţia Generală Administraţie Publică
Locală au contribuit la îmbunătăţirea atât a relaţiei cu cetăţenii, beneficiari finali ai actului
administrativ, cât şi a raporturilor cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice.
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS
Acest serviciu are ca principale atribuţii: acordarea de asistenţă juridică şi reprezentarea
intereselor Consiliului Judeţean şi ale consiliilor locale în faţa instanţelor judecătoreşti, asigurând
obţinerea copiilor de pe hotărârile definitive şi irevocabile în vederea punerii lor în executare şi
avizarea din punct de vedere juridic a oricăror măsuri de natură să angajeze răspundere
patrimonială a Consiliului Judeţean, ori să aducă atingere drepturilor sau intereselor legale ale
judeţului.
În reprezentarea Consiliului Judeţean Bihor, a consiliilor locale şi a instituţiilor subordonate,
aflate sub autoritatea acestuia, funcţionarii din cadrul acestui serviciu s-au prezentat în faţa
instanţelor de judecată într-un număr de 120 litigii, în cauze având ca obiect principal: plângeri
contravenţionale, acţiuni în pretenţii, obligaţia de a face, contencios administrativ, plasamente,
Legea Nr.10/2001, rectificări C.F., nulitate contracte.
Se remarcă ca având un grad de dificultate ridicat, cauzele Consiliului Judeţean Bihor în
contradioctarialitate cu CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI – CAMERA DE CONTURI A
JUDEŢULUI BIHOR, cu privire la plata unor drepturi băneşti acordate aparatului de specialitate.
O incidenţă semnificativă o reprezintă cauzele C.J. Bihor în contradictoriu cu
„SINDICATUL PRO AS”, privind acordarea unor drepturi băneşti, contestarea unor acte
administrative emise de autoritatea judeţeană, aflate şi în prezent pe rolul instanţelor de judecată.
Serviciul Juridic a răspuns în termenele legale la adresele şi cererile repartizate spre
soluţionare venind din partea: terţilor, persoane fizice sau juridice, comunelor judeţului Bihor, a
instituţiilor subordonate.
A sprijinit, prin activitatea sa, iniţierea unui număr de treizeci de proiecte de hotărâri pentru
şedinţele Consiliului Judeţean.
A acordat asistenţă juridică:
1. instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, respectiv şcolilor speciale,
instituţiilor de cultură – Filarmonica de Stat Oradea, Teatrul “Regina Maria” Oradea,
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor,
Aeroport, centre medico-sociale etc;
2. consiliilor locale care au solicitat asistenţă juridică în diferite domenii: aplicarea legilor
de salarizare unitară, revendicări imobiliare, contracte de concesiune şi închirieri,
achiziţii publice, litigii de muncă etc.
În conformitate cu atribuţiile conferite prin fişa postului personalului Serviciului JuridicContencios, conlucrarea cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul instituţiei noastre s-a desfăşurat în
condiţii normale. Astfel :
*
s-a răspuns la notele interne şi referatele primite;
*
s-au avizat actele trimise de alte compartimente (referate de necesitate pentru achiziţii
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publice, contracte de achiziţii pentru produse sau servicii, contracte civile de prestări servicii,
contracte de management, rapoarte de specialitate, contracte individuale de muncă, acte adiţionale
etc.);
A consiliat la cerere, serviciile/compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Bihor (ex: Compartimentul Patrimoniu, Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor
Publice Subordonate C.J. Bihor, Compartimentul Resurse Umane etc.).
Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legi şi acte normative sau încredinţate de Consiliul
Judeţean Bihor.

11

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL, REGISTRATURA ŞI A.T.O.P.
Serviciul de Relaţii cu Publicul, Registratura şi ATOP şi-a desfăşurat activitatea în
conformitate cu: Legea 215/2001, privind administraţia publică locală; Hotărârea Consiliului
Judeţean nr. 164/29 iulie 2011; Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes
public; Ordonanţa 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; Legea
52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Odată cu data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 164, respectiv data de 29
iulie 2011, Serviciului de Relaţii cu Publicul şi Registratura i s-a adăugat şi activitatea de secretariat
ATOP. Astfel, atât atribuţiile cât şi titulatura serviciului s-a modificat, devenind Serviciul de Relaţii
cu Publicul, Registratura şi ATOP.
Serviciul de Relaţii cu Publicul, Registratura şi ATOP a efectuat în anul 2011 activităţi
specifice după cum urmează:
- a înregistrat zilnic şi a trimis prin mape de corespondenţă, prin circuitul stabilit, corespondenţa; a
înregistrat un număr total de 16.271 de acte administrative, din care 14964 în registrul de intrăriieşiri şi 1.256 în registrul de cereri; de asemenea s-au înregistrat un număr de 51 cereri pentru
înscriere pe listele pentru achiziţionarea de locuinţe în cartierul Luceafărul.
- a repartizat corespondenţa la direcţiile de specialitate în funcţie de rezoluţia aplicată de către:
preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul judeţului;
- a expediat actele emise de Consiliul Judeţean către diverse persoane juridice şi persoane fizice, a
întocmit borderourile şi gestionat timbrele, astfel:
În anul 2011 au fost expediate în total 8015 de corespondenţe, din care:
Serviciul poştal tip
/SIMPLU/
2.684 buc
/RECOMANDAT INTERN/
4.784 buc
/RECOMDAT EXTERN/
14 buc
/RECOMNADAT INTERN CU CONFIRMARE DE PRIMIRE/
509 buc
/RECOMNADAT EXTERN CU CONFIRMARE DE PRIMIRE/
24 buc
Total:
8.015 buc
Corespondenţă pentru Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Bihor
(S.T.P.S.BH.) în baza art.13, alin.4 din HG nr. 219/2005 care prevede că ”asigurarea materială
necesară dezvoltării activităţii secretariatelor tehnice ale comisiilor mixte de rechiziţii se face de
către consiliile judeţene prin bugetele locale ale acestora”, au fost expediate pentru S.T.P.S.BH. un
număr de 173 bucăţi.
Cheltuieli poştale pe anul 2011

20353,70 lei

1. a primit şi expediat corespondenta prin poştă electronică, astfel încât au fost arhivate un
număr de 1.567 e-mail-uri şi expediate un număr de 2.027 e-mail-uri;
2. a preluat, a înregistrat, a repartizat actele pe care s-a aplicat rezoluţia preşedintelui
Consiliului Judeţean Bihor, corespondenţa specială, dar şi actele de la şi către organele
centrale;
3. a urmărit modul de rezolvare a actelor şi descărcarea lor pe compartimente;
4. a condus registrul de evidenţa a cererilor, asigurând primirea şi transmiterea spre
rezolvare a cererilor cetăţenilor, precum şi expedierea la timp a răspunsurilor;
5. a urmărit în permanenţă, în scopul construirii bazei de date de informaţii de interes
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public din oficiu (cf. L. 544/2001), obţinerea de la aparatul propriu al Consiliului
Judeţean Bihor a următoarelor informaţii de interes public: actele normative care
reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei, sursele financiare, bugetul şi
bilanţul contabil, programele şi strategiile proprii, produse şi gestionate potrivit legii,
lista documentelor de interes public produse şi gestionate potrivit legii;
6. a expediat către mass-media informaţiile de interes public solicitate de la
compartimentele de specialitate care au formulat răsunsurile privind activitatea
Consiliului Judeţean, cu respectarea normelor legale;
7. a asigurat periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei a prezentat un interes
public imediat, difuzarea de comunicate, informaţii de presă, a organizat conferinţe de
presă, interviuri;
8. a asigurat supravegherea depozitării şi securităţii documentelor produse de structurile
Consiliului Judeţean;
9. pentru accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu, a asigurat
la punctul de documentare setul de informaţii potrivit art. 5 din Legea 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public;
10. pentru informaţiile solicitate în scris sau verbal, personalul serviciului a prezentat
condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public, pentru a
putea fi furnizate solicitanţilor;
11. a anunţat în timp util mass-media cu privire la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor
de presă sau oricăror alte acţiuni publice;
12. a întocmit acte administrative (referate, note interne etc) pentru buna desfăşurare a
activităţilor Serviciului si, implicit, a instituţiei;
13. a contribuit la elaborarea şi publicarea anuală a raportului privind transparenţa
decizională şi raportului conform cu Legea 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public prin grija Compartimentului Coordonarea Consiliilor
Locale;
14. a asigurat ducerea la îndeplinire a oricăror alte sarcini primite din partea conducerii
Consiliului Judeţean conforme cu legile în vigoare.
Raport anual privind liberul acces la informaţiile de interes public pe anul 2011
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public constituie unul
dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Autorităţile şi
instituţiile publice au obligaţia să asigure accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la
cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al unei persoane desemnate în
acest scop.
Totodată, în baza aplicării legii, autorităţile şi instituţiile publice locale au obligativitatea de
a comunica din oficiu actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii
sau instituţiei publice, structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de
funcţionare şi de audienţe, datele de contact ale instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil
cu difuzarea informaţiilor publice.
Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, cele privind
deliberările autorităţilor, interesele economice şi politice ale României care fac parte din categoria
informaţiilor clasificate nu constituie informaţii de interes public.
Din aceeaşi categorie fac parte şi informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare,
dacă publicitatea acestora lezează principiul concurenţei loiale, informaţiile referitoare la datele
personale, cele privind procedura în timpul unei anchete penale sau disciplinare, dacă se
periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale sau pun în pericol viaţa, integritatea
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corporală sau sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare.
În perioada ianuarie - decembrie 2011 s-a înregistrat un număr de 120 solicitări de
informaţii de interes public, din care:
- 120 solicitări de informaţii de interes public, competenţa aparţinând Consiliului Judeţean Bihor;
- 92 solicitări de informaţii din partea presei, din care 14 au fost solicitate în scris, celelalte fiind
solicitate pesonal de reporteri sau telefonic;
- 2 solicitări de informaţii de interes public sunt în curs de soluţionare;
În anul 2011 s-au organizat 10 conferinţe de presă cu participarea preşedintelui CJB şi a
altor reprezentanţi ai instituţiei, au fost invitaţi reprezentanţii instituţiilor mass media la 15 şedinţe
CJB furnizându-le proiectele de hotărâri şi materialele anexe, s-au redactat 8 comunicate de presă şi
4 invitaţii la evenimente organizate de CJB sau de instituţii subordonate.În privinţa modului de
soluţionare a acestora, situaţia se prezintă astfel: 118 solicitări de informaţii de interes public au
fost soluţionate, 2 petiţii sunt în curs de rezolvare.
Solicitări de informaţii de interes public în curs de soluţionare:
- Direcţia Tehnică - 1 petiţie;
- Direcţia Administraţie Publică Locală - 1 petiţie.
Principalele probleme ridicate au vizat:
- solicitări privind transparenţa decizională;
- solicitări privind rapoarte de activitate, comisii de specialitate ale CJ Bihor;
- solicitări privind planul anual de achiziţii;
- solicitări privind contracte de parteneriat public privat;
- sume alocate din bugetul anual pentru activităţi non-profit de interes general;
- starea drumurilor, reparaţii sau deszăpeziri;
- concursuri pentru ocuparea posturilor de conducere în unităţi subordonate Consiliului Judeţean
Bihor;
- bugetul Consiliului Judeţean Bihor;
- salarizarea angajaţilor CJB în urma reducerilor salariale;
- reduceri de personal;
- alte probleme.
În cazul în care problemele semnalate nu erau de competenţa Consiliului Judeţean Bihor,
persoanele interesate au fost consiliate şi îndrumate către instituţiile şi autorităţile competente.
S-a înregistrat o reclamaţie administrativă vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/
2001, soluţionată favorabil.
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Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2011
INDICATORI
cod
RASPUNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2011
A1
254
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în
A2
254
mod public
Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
a. pe site-ul propriu
254
A2_1
b. prin afisare la sediul propriu
A2_2
c. prin mass-media
A2_3
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii
2
A3
referitoare la proiecte de acte normative
Din care, solicitate de:
a. persoane fizice
A3_1
b. asociaţii de afaceri sau alte asociatii legal constituite
2
A3_2
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o
cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act
A4
normativ
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor
A5
42
asociaţii legal constituite
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea
A6
civilă care au fost desemnate
7. Numărul total al recomandarilor primite
A7
8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte
A8
normative
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal
A9
constituite
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2011
fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate
A10
în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de
la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)
B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile
16
B1
publice)
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
a. afişare la sediul propriu
B2_1
b. publicare pe site-ul propriu
16
B2_2
c. mass-media
16
B2_3
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la
200
B3
şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media
16
B4
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în
B5
cadrul şedinţelor publice
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate
B6
7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
a. informaţii exceptate
B7_1
b. vot secret
B7_2
c.alte motive (care ?)
B7_3
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8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice
B8
9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice
B9
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in 2011
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind
transparenţa decizională intentate administraţiei publice:
a. rezolvate favorabil reclamantului
C1_1
b. rezolvate favorabil instituţiei
C1_2
c. în curs de soluţionare
C1_3

16
16

0
4
3

Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor ianuarie – iunie 2011
În conformitate cu prevederile art. 51 din Constituţia României, „cetăţenii au dreptul să se
adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor”, iar „autorităţile
publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii”.
Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 27 din
30 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002, care reglementează prin art. 14:
„semestrial, autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de soluţionare a
petiţiilor pe baza unui raport”. În acest sens, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Registratura din cadrul
Direcţiei Administraţie Publică Locală a întocmit prezentul raport.
În perioada ianuarie - iunie 2011 s-a înregistrat un număr de 37 petiţii, din care:
- 9 petiţii, competenţa aparţinând Consiliului Judeţean Bihor;
- 22 petiţii, înaintate spre soluţionare altor autorităţi şi instituţii publice competente;
- 3 petiţii în curs de soluţionare;
În privinţa modului de soluţionare a acestora, situaţia se prezintă astfel: 31 petiţii au fost
soluţionate, 3 petiţii sunt în curs de rezolvare.
Petiţiile în curs de soluţionare:
- Direcţia Tehnică - 2 petiţii;
- Direcţia Administraţie Publică Locală - 1 petiţie;
Principalele probleme ridicate au vizat:
- solicitări de ajutoare financiare şi sociale;
- solicitări de adeverinţe şi copii de documente existente în arhiva CJ Bihor;
- probleme de ordin social;
- probleme privind Legea fondului funciar;
- repararea drumurilor, precum şi implicarea autorităţilor locale în remedierea acestora;
- cereri pentru protecţia unor persoane adulte în centre de asistenţă medico-sociale;
- cereri pentru fonduri băneşti pentru reparaţii case;
-sesizări privind sistarea pensiei de handicap;
- alte probleme.
Conducerea Consiliului Judeţean Bihor a acordat în semestrul I audienţe unui număr de 288
persoane fizice sau reprezentanţi ai persoanelor juridice astfel:
- Preşedinte Radu Ţîrle = 132;
- Vicepreşedinte Kiss Alexandru = 55;
- Vicepreşedinte Dumitru Voloşeniuc = 53;
- Secretarul judeţului Carmen Soltănel = 48;
Principalele probleme ridicate au fost:
- cereri de ajutoare sociale;
- cereri eliberări de acte din arhiva Consiliului Judeţean Bihor;
- restabilirea dreptului de proprietate;
- neplata însoţitorilor persoanelor cu handicap;
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- măsuri de protecţie minori (externări din centre de plasament);
- sesizări privind sistarea pensiei de handicap;
- cereri de apartamente.
Toate persoanele care s-au prezentat în audienţă au fost ascultate cu mare atenţie şi
implicare, stabilindu-se un dialog real, deschis şi constructiv.
În cazul în care problemele semnalate nu erau de competenţa Consiliului Judeţean Bihor,
persoanele interesate au fost consiliate şi îndrumate către instituţiile şi autorităţile competente.
Concluzionând, se poate afirma că cetăţenii şi-au exercitat dreptul de petiţionare în
condiţiile legii, beneficiind din partea autorităţii publice judeţene de consultanţă şi celeritate.
Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor iulie – decembrie 2011
În conformitate cu prevederile art. 51 din Constituţia României, „cetăţenii au dreptul să se
adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor”, iar „autorităţile
publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii”.
Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 27 din
30 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002, care reglementează prin art. 14:
„semestrial, autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de soluţionare a
petiţiilor pe baza unui raport”. În acest sens, Serviciul Relaţii cu Publicul, Registratura şi ATOP din
cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală a întocmit prezentul raport.
În perioada iulie - decembrie 2011 s-a înregistrat un număr de 72 petiţii, din care:
- 25 petiţii, competenţa aparţinând Consiliului Judeţean Bihor;
- 31 petiţii, înaintate spre soluţionare altor autorităţi şi instituţii publice competente;
- 16 petiţii în curs de soluţionare;
În privinţa modului de soluţionare a acestora, situaţia se prezintă astfel: 56 petiţii au fost
soluţionate, 16 petiţii sunt în curs de rezolvare.
Petiţiile în curs de soluţionare:
- Direcţia Tehnică – 6 petiţii;
- Cabinetul Preşedintelui – 5 petiţii;
- Direcţia Economică – 3 petiţii;
- Secretar al Judeţului – 1 petiţie;
- Instituţia Arhitectului Şef – 1 petiţie.
Principalele probleme ridicate au vizat:
- solicitări de ajutoare financiare şi sociale;
- solicitări de adeverinţe şi copii de documente existente în arhiva CJ Bihor;
- probleme de ordin social;
- probleme privind Legea fondului funciar;
- repararea drumurilor, precum şi implicarea autorităţilor locale în remedierea acestora;
- cereri pentru protecţia unor persoane adulte în centre de asistenţă medico-sociale;
- cereri pentru fonduri băneşti pentru reparaţii case;
- sesizări privind sistarea pensiei de handicap;
- alte probleme.
Conducerea Consiliului Judeţean Bihor a acordat în semestrul II audienţe unui număr de
198 persoane fizice sau reprezentanţi ai persoanelor juridice astfel:
- Preşedinte Radu Ţîrle = 82;
- Vicepreşedinte Kiss Alexandru = 41;
- Vicepreşedinte Dumitru Voloşeniuc = 39;
- Secretarul judeţului Carmen Soltănel = 36.
Principalele probleme ridicate au fost:
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- cereri de ajutoare sociale;
- cereri eliberări de acte din arhiva Consiliului Judeţean Bihor;
- restabilirea dreptului de proprietate;
- neplata însoţitorilor persoanelor cu handicap;
- măsuri de protecţie minori (externări din centre de plasament);
- sesizări privind sistarea pensiei de handicap;
- cereri de apartamente.
Toate persoanele care s-au prezentat în audienţă au fost ascultate cu mare atenţie şi
implicare, stabilindu-se un dialog real, deschis şi constructiv.
În cazul în care problemele semnalate nu erau de competenţa Consiliului Judeţean Bihor,
persoanele interesate au fost consiliate şi îndrumate către instituţiile şi autorităţile competente.
Concluzionând, se poate afirma că cetăţenii şi-au exercitat dreptul de petiţionare în
condiţiile legii, beneficiind din partea autorităţii publice judeţene de consultanţă şi celeritate.
Acţiunile A.T.O.P. Bihor pe parcursul anului 2011 s-au concentrat, în limitele bugetului
alocat, pe respectarea:
- programelor trimestriale elaborate de comisiile de lucru şi aprobate în cadrul şedinţelor de plen
ale A.T.O.P. Bihor;
- planului de activităţi care cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite pentru anul 2011;
- indicatorilor de performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi
asigurarea climatului de siguranţă public;
- planului strategic anual cu caracter de recomandare pentru unităţile de poliţie întocmit în urma
consultărilor cu membrii comunităţii locale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii
publice.
Activităţile Autorităţii au urmărit trei direcţii prioritare şi anume:
1. Analiza activităţii poliţiei în domeniul ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului, în comunele
din judeţul Bihor şi în Mun. Oradea.
2. Analiza modului în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ şi modalităţile de
prevenire a violenţei în mediul şcolar, potrivit Legii nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea
siguranţei în unităţile de învăţământ cu modif. şi compl. ulterioare.
3. Analiza implicării instituţiilor locale din judeţul Bihor în vederea identificării categoriilor
defavorizate, în special situaţia rromilor, şi stadiul implementării H.G. nr. 430/2001 privind
aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei rromilor, cu modif. şi compl.
ulterioare.
În acest sens, principalele activităţi din perspectiva atribuţiilor pe care Autoritatea şi le-a
propus şi pe care le-a realizat în anul curent, s-au materializat printr-un număr de 11 şedinţe de
comisii, respectiv patru şedinţe de plen. Astfel:
I. Pe parcursul primului trimestru al anului 2011, perioada ianuarie – martie, (A.T.O.P.)
prin cele trei comisii şi anume: comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, comisia
de stabilire, planificare şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali şi comisia pentru
probleme sociale, consultanţă şi drepturile omului, şi-a respectat programul trimestrial stabilit
care a constat în:
24.02.2011.
1. Analiza implicării administraţiei locale din comuna Borş, în identificarea şi rezolvarea
problemelor care vizează categoriile defavorizate, în special situaţia rromilor şi stadiul
implementării H.G. nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire
a situaţiei rromilor, cu modif. şi compl. ulterioare. (numărul rromilor fără acte de identitate şi/sau
stare civilă; accesul la serviciile publice şi la piaţa muncii, măsuri în vederea obţinerii actelor de
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proprietate pentru terenurile şi locuinţele rromilor).
2. Analiza modului în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ şi modalităţile de
prevenire a violenţei în mediul şcolar, potrivit LEGII Nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea
siguranţei în unităţile de învăţământ cu modif. şi compl. ulterioare în comuna Borş.
3. Relaţia dintre administraţia publică locală – poliţie – cetăţeni în comuna Borş.
17.03.2011
Analiza problemelor apărute privind siguranţa elevilor în şcoli, pe perioada anului şcolar
2010-2011, la Comisia Judeţeană privind Sistemul cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare
şi a siguranţei elevilor în judeţul Bihor.
24.03.2011.
Participare la aniversarea a 189 de ani de la înfiinţarea Poliţiei Române la I.P.J.Bihor.
31.03.2011.
Analiza activităţii Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Judeţului Bihor, de punere în
legalitate a persoanele de etnie rromă şi a minorilor aflaţi în dificultate din judeţul Bihor, în ceea ce
priveşte actele de identitate. (numărul rromilor fără acte de identitate şi/sau stare civilă; numărul
actelor de identitate eliberate în anul 2010; numărul de naşteri, căsătorii şi decese în Bihor pe anul
2010).
Pe parcursul Trimestrului al II – lea al anului 2011, perioada aprilie – iunie, s-a analizat:
27.04.2011
1. Activitatea de ordine publică pe trim. I – 2011 a postului de poliţie din comuna Cetariu.
2. Implicarea administraţiei locale din comuna Cetariu, în identificarea şi rezolvarea
problemelor care vizează categoriile defavorizate, în special situaţia rromilor şi stadiul
implementării H.G. nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de
îmbunătăţire a situaţiei rromilor, cu modif. şi compl. ulterioare. (numărul rromilor fără acte de
identitate şi/sau stare civilă; accesul la serviciile publice şi la piaţa muncii, măsuri în vederea
obţinerii actelor de proprietate pentru terenurile şi locuinţele rromilor).
3. Modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ şi modalităţile de prevenire
a violenţei în mediul şcolar, potrivit Legii nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în
unităţile de învăţământ cu modif. şi compl. ulterioare în comuna Cetariu.
4. Relaţia dintre administraţia publică locală – poliţie – cetăţeni, în comuna Cetariu.
25.05.2011.
1. Activitatea de ordine publică pe trim. I – 2011 a postului de poliţie din comuna Tileagd.
2. Implicarea administraţiei locale din comuna Tileagd, în identificarea şi rezolvarea
problemelor care vizează categoriile defavorizate, în special situaţia rromilor şi stadiul
implementării H.G. nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire
a situaţiei rromilor, cu modif. şi compl. ulterioare.
3. Modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ şi modalităţile de prevenire
a violenţei în mediul şcolar, potrivit Legii nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în
unităţile de învăţământ cu modif. şi compl. ulterioare în comuna Tileagd.
4. Relaţia dintre administraţia publică locală – poliţie – cetăţeni în comuna Tileagd.
30.06.2011
Activitatea desfăşurată de Asociaţia Socială Comunitară Oradea (A.S.C.O.), pe parcursul
primelor două trimestre ale anului 2011, privind serviciile sociale, măsurile, programele şi
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proiectele derulate, ţinând cont de nevoile identificate pentru protejarea persoanelor, familiilor,
grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale, aflate în dificultate şi cu un grad de risc social,
care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii, un mod normal şi decent de
viaţă.
Pe parcursul Trim. al III – lea, perioada iulie – septembrie 2011, s-a analizat:
14.07.2011
1. Activitatea de ordine publică pe trim. I şi II – 2011 a postului de poliţie din comuna Cefa.
2. Implicarea administraţiei locale din comuna Cefa, în identificarea şi rezolvarea
problemelor care vizează categoriile defavorizate, în special situaţia rromilor şi stadiul
implementării H.G. nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de
îmbunătăţire a situaţiei rromilor, cu modif. şi compl. Ulterioare.
3. Modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ şi modalităţile de prevenire
a violenţei în mediul şcolar, potrivit Legii nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în
unităţile de învăţământ cu modif. şi compl. ulterioare în comuna Cefa.
4. Relaţia dintre administraţia publică locală – poliţie – cetăţeni în comuna Cefa.
23.08.2011.
Activitatea de pază şi protecţie desfăşurată în primele două trimestre ale anului 2011, de
către S.C.Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.
29.09.2011.
1. Activitatea de ordine publică pe perioada ianuarie – spetembrie 2011, a postului de poliţie
comuna Sânmartin.
2. Implicarea administraţiei locale din comuna Sânmartin, în identificarea şi rezolvarea
problemelor care vizează categoriile defavorizate, în special situaţia rromilor şi stadiul
implementării H.G. nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de
îmbunătăţire a situaţiei rromilor, cu modif. şi compl. ulterioare.
3. Modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ şi modalităţile de prevenire
a violenţei în mediul şcolar, potrivit Legii nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în
unităţile de învăţământ cu modif. şi compl. ulterioare în comuna Sânmartin.
4. Relaţia dintre administraţia publică locală – poliţie – cetăţeni în comuna Sânmartin.
Pe parcursul Trim. al IV – lea, perioada octombrie– decembrie 2011, s-a analizat:
24.10.2011
1. Activitatea de ordine publică pe Trim. I, II şi III – 2011, a poliţiei din comuna Vârciorog.
2. Modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ şi modalităţile de prevenire
a violenţei în mediul şcolar potrivit Legii nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în
unităţile de învăţământ cu modif. şi compl. ulterioare în comuna Vârciorog.
4. Relaţia dintre administraţia publică locală – poliţie – cetăţeni în comuna Vârciorog.
10.11.2011
1. Activitatea de ordine publică pe Trim. I, II şi III – 2011, a poliţiei din comuna Biharea.
2. Modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ şi modalităţile de prevenire
a violenţei în mediul şcolar, potrivit Legii nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în
unităţile de învăţământ cu modif. şi compl. ulterioare în comuna Biharea.
3. Relaţia dintre administraţia publică locală – poliţie – cetăţeni în comuna Biharea.
08.12.2011
1. Activităţile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor
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(D.G.A.S.P.C.) pe anul 2011, privind asigurarea incluziunii sociale a tuturor categoriilor
vulnerabile precum şi modalităţile practice de creştere a calităţii vieţii persoanei.
2. Modul de colaborare al D.G.A.S.P.C. Bihor cu alte servicii/instituţii, care au
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care
desfăşoară activităţi în domeniu.
3. Stadiul implementării strategiilor D.G.A.S.P.C. Bihor cu privire la acţiunile antisărăcie,
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale
individuale şi colective la nivelul judeţului Bihor.
Aceste analize a activităţilor desfăşurate de către A.T.O.P. Bihor, au avut ca scop
aprofundarea problemelor specifice cu care se confruntă instituţiile specializate domeniul ordinii
publice, siguranţa cetăţeanului şi probleme sociale, căutându-se totodată modalităţi de îmbunătăţire
a performanţelor, prin conlucrarea mai strânsă cu instituţiile administraţiei publice. deplasări la
instituţii cu un rol determinant în gestionarea ordinii şi siguranţei publice.
II. Activitatea Autorităţii a cuprins şi activităţi extracomisii care au constat în:
1. Participarea A.T.O.P.-urilor judeţene la Convocarea tematică ce a abordat segmentul
colaborării structurilor cu atribuţii pe linia Ordinii şi Siguranţei Publice, activitate organizată de
Consiliul Departamental al C.N.P. din cadrul Poliţiei Române, în colaborare cu I.G.P.R. - Direcţia
Poliţiei de Ordine Publică şi A.N.A.T.O.P. România, desfăşurată la Sibiu 11-14 mai 2011.
2. Participarea A.T.O.P.-urilor judeţene la Adunarea Generală a Asociaţiei Naţionale a
Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP„ , desfăşurată la Hotel Flora din Mamaia, în
intervalul 15-17 iunie 2011, cu temele: analiza activităţii A.N.A.T.O.P. România pe perioada 20092011; prezentarea execuţiei bugetare pe anul 2010; probleme organizatorice.
3. Discuţii vizând solicitarea de către I.P.J. Bihor a unor materiale şi echipamente de
protecţie necesare poliţiştilor pentru optimizarea serviciului poliţienesc şi pentru eficientizarea
acţiunilor poliţiştilor în prevenirea şi combaterea defrişărilor abuzive.
4. Participarea A.T.O.P. Bihor, în data de 20 octombrie 2011, la Adunarea Zonală –
Regiunea Nord – Vest (A.T.O.P. Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj ) a
Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „A.N.A.T.O.P.” România, cu
tema „Dezvoltarea instituţiei A.T.O.P.”: propuneri de modificare sau schimbare a legislaţiei privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
5. Participarea A.T.O.P. Bihor la întâlnirea Asociaţiei Naţionale a Autorităţilor Teritoriale
de Ordine Publică „A.N.A.T.O.P.” România, la Braşov, în perioada 27 – 30 octombrie 2011, cu
temele: dezvoltarea instituţiei A.T.O.P. - organizare şi funcţionare; responsabilităţile faţă de
comunitate; starea actuală de ordine publică şi factorii de risc; pricipiile şi direcţiile prioritare de
acţiune având ca scop cooperarea interinstituţională; resursele umane şi materiale pentru
prevenirea, menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice.
În ceea ce priveşte activitatea de primire a sesizărilor, vă facem cunoscut că, în conformitate
cu Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
coroborate cu art. 18 lit. c) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române, art. 14 alin. 2 lit. c), art. 16 alin. 2 lit. a), art. 17 alin. 3, la A.T.O.P. Bihor, pe parcursul
anului 2011, s-au primit un număr de două petiţii, una soluţionată, una în curs de soluţionare.
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COMPARTIMENTUL RELAŢII CU CONSILIERII
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2011 Compartimentul Relaţii cu
Consilierii a asigurat pregătirea optimă a şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor prin întocmirea
comunicatului de convocare a şedinţelor, ordinei de zi, invitaţiei şi dispoziţiei de convocare a
şedinţelor îngrijindu-se ca acestea să fie semnate de către conducerea Consiliului Judeţean Bihor
după care dispoziţia de convocare a fost adusă la cunoştinţa publică prin postarea acesteia pe site-ul
instituţiei.
Compartimentul Relaţii cu Consilierii a asigurat o bună desfăşurare a şedinţelor Consiliului
Judeţean prin convocarea telefonică a consilierilor judeţeni, transmiterea invitaţiei şi a tuturor
materialelor supuse dezbaterii către consilierii judeţeni şi asigurând transparenţa decizională, după
primirea de la serviciile/compartimentele de specialitate şi înregistrarea proiectelor de hotărâri în
Registrul special pentru proiecte de hotărâri, prin afişarea acestora pe site-ul instituţiei colaborând
în acest scop cu Compartimentul Informatică, dar şi comunicând totodată proiectele ce urmau a fi
supuse dezbaterii în plenul Consiliului Judeţean Bihor asociaţiilor/fundaţiilor legal constituite care
au solicitat acest lucru în baza Legii nr. 52/2003 privindtransparenţa decizională.
În vederea întocmirii rapoartelor de avizare pentru proiectele de hotărâri ce urmau a fi
supuse dezbaterilor plenului, Compartimentul Relaţii cu Consilierii a ţinut legătura cu responsabilii
Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Bihor punând la dispoziţia acestora
ordinea de zi cu repartizarea pe comisii şi caietele de prezenţă.
În plenul şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor, Compartimentul Relaţii cu Consilierii a
asigurat consemnarea dezbaterilor întocmind procesel-verbale pentru fiecare şedinţă în parte,
acestea fiind înaintate pentru semnare conducerii Consiliului Judeţean Bihor după care s-a procedat
la postarea acestora pe site-ul instituţiei spre aducerea la cunoştinţă publică.
Pentru fiecare şedinţă în parte Compartimentul de Relaţii cu Consilierii s-a îngrijit de
întocmirea dosarelor şedinţelor cu toate documentele care au stat la baza dezbaterilor acestea
urmând a fi arhivate şi păstrate în arhiva instituţiei.
În cursul anului 2011 în dezbaterile Consiliului Judeţean au intrat un număr de 254 proiecte
de hotărâri şi au fost adoptate de către Consiliul Judeţean Bihor un număr de 253 hotărâri care,
după semnarea de către preşedinte şi contrasemnarea de către secretarul judeţului au fost
comunicate Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor pentru verificarea legalităţii şi persoanelor
interesate după care au fost trimise spre publicarea pe site-ul instituţiei şi în Monitorul Oficial al
judeţului Bihor în vederea aducerii acestora la cunoştinţă publică.
Din totalul de 253 de hotărâri adoptate de plenul Consiliului Judeţean Bihor în anul 2011 au
fost contestate în instanţă 12 hotărâri din care 9 sunt în curs de soluţionare, iar 3 au fost soluţionate
în favoarea Consiliului Judeţean Bihor reflectându-se astfel buna desfăşurare a activităţii
compartimentului.
În 2011 Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor a emis un număr de 1070 dispoziţii acestea
fiind apoi comunicate, de către Compartimentul Relaţii cu Consilierii, Instituţiei Prefectului-Judeţul
Bihor în vederea verificării legalităţii lor precum şi persoanelor interesate, pentru luare la
cunoştinţă, după semnarea de către preşedintele Consiliului Judeţean Bihor şi avizarea de legalitate
a acestora de către secretarul judeţului Bihor.
Din numărul total de 1070 de dispoziţii emise în anul 2011 au fost atacate în instanţă 406
dispoziţii din care 201 soluţionate în favoarea Consiliului Judeţean Bihor, iar 205 dispoziţii se află
în curs de soluţionare.
Ţinând cont de prevederile art. 54 alin. (4) din Legea nr. 215/2011 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul nostru a
solicitat fiecărui consilier judeţean în parte raportul de activitate pe anul 2010, iar conform
prevederilor art. 50 alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, fiecărui
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preşedinte de Comisie de specialitate şi s-a îngrijit de aducerea la cunoştinţa publică a acestora prin
comunicarea rapoartelor de activitate Compartimentului Informatică în vederea postării pe site-ul
instituţiei.
Conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor
public Compartimentul Relaţii cu Consilierii s-a îngrijit de depunerea în termenul prevăzut de
legislaţia în vigoare a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, de înregistrarea acestora în
registrele speciale prevăzute de lege, fiind apoi comunicate în copii certificate, Agenţiei Naţionale
de Integritate şi postate pe site-ul instituţiei.
Nu în ultimul rând, pe parcursul anului 2011, Compartimentul Relaţii cu Consilierii a
asigurat asistenţă şi îndrumare în vederea întocmirii dispoziţiilor, proiectelor de hotărâri şi
hotărârilor Consiliului Judeţean Bihor, tuturor serviciilor/compartimentelor din cadrul instituţiei.
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SERVICIUL COORDONAREA CONSILIILOR LOCALE
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.164 din 31 iulie 2011 prin care a
fost aprobată noua organigramă, compartimentul a fost transformat în serviciu numindu-se
Serviciul Coordonarea Consiliilor Locale.
Coordonarea consiliilor locale- are ca obiectiv principal îndrumarea şi sprijinirea consiliilor
locale, primăriilor şi secretarilor din judeţul nostru, activitatea ce s-a materializat şi în 2011 prin
următoarele acţiuni principale:
- Acordarea de consultaţii de specialitate cu preponderenţă secretarilor comunelor din judeţ
- Analiza şi rezolvarea unor adrese privind activitatea consiliilor locale şi transmiterea în
teritoriu a unor circulare şi precizări în domeniul administraţiei publice.
- Întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Bihor repartizate.
- Aprovizionarea centralizată şi periodică a primăriilor din judeţ cu certificate de producător
care conform HG 661/2001 se tipăresc de Imprimeria Naţională Bucureşti prin grija consiliului
judeţean.
- Eliberarea de notificări pentru obtinerea licenţelor de funcţionare a societăţilor protecţia şi
gardă.
- Soluţionarea problemelor ridicate de cetăţeni s-a desfăşurat în toate cazurile cu respectarea
prevederilor legale. Din punct de vedere statistic petiţiile şi cererile transmise serviciului spre
competentă soluţionare s-a rezumat la: 29 petiţii, 9 solicitari de informaţii publice, 11 notificări
eliberate pentru obtinerea licenţelor de funcţionare a societăţilor protecţia şi gardă
Activităţi -Programul PEAD
Furnizarea de ajutoare alimentare, din fonduri europene, pentru persoanele defavorizate se
află în al treilea an de derulare în Romania.
Dintre instituţiile cu atribuţii şi competenţe în derularea P.E.A.D. 2011 în România este si
Consiliul Judetean Bihor. Beneficiarii acestor ajutoare alimentare sunt stabiliţi de HG nr. 600/2009,
după cum urmează:
a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la
un venit minim garantat, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, acordată potrivit prevederilor Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz,
din pensii cumulate, se află sub 400 lei/luna;
d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.
La nivelul judeţului nostru, pentru programul PEAD 2011, se află pe liste un număr de
68.228 persoane din care: VMG 13.898 de persoane,someri 4.276, pensionari 32.444 si persoane cu
handicap 17.610 persoane.
În acest an în cadrul programului PEAD, se distribuie următoarele produse alimentare: făină
albă, mălai, paste făinoase, biscuiţi, orez şi lapte praf.
Fiecare beneficiar din categoriile defavorizate menţionate mai sus înscris pe listele primăriei
de care aparţine va ridica 13 kg. de făină de grâu, 9 kg. de mălai extra, 1,6 kg. de paste făinoase
ambalate in pachete de 400 grame fiecare, 1,0 kg. biscuiţi ambalaţi în 10 pachete, orez 8.0 kg şi 1,5
kg. lapte praf.
Cantităţile necesare pentru distribuirea tuturor celor 68.228 de beneficiari bihoreni sunt de
886.964 kg de făină albă, 614.052 kg. de mălai, 109.164,8 kg de paste făinoase, 68.228 kg. de
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biscuiţi, 545.824 kg orez şi 102.342 kg. lapte praf.
Derularea programului P.E.A.D. 2011, este spre finalizare, în prezent se solicită numărul de
persoane omise din listele iniţiale pe total judeţ, la ora actuală numărul lor fiind de 3.705 persoane,
urmând ca în funcţie de numărul de solicitări şi cantităţile de produse rămase să se stabilească
cantitatea de produse din fiecare categorie.

COMPARTIMENT ARHIVĂ
Activitatea de fond arhivistic se desfăşoară sub incidenţa actelor normative în domeniu:
Legea nr. 16/1996 a arhivelor naţionale, modificată şi completată de Legea nr. 358/2002,
Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate prin
Ordinul nr. 217/1996, respectiv O.U.G. nr. 39/2006.
Astfel, în anul 2011, au fost soluţionate un număr de 101 cereri, la solicitarea unor terţe
persoane fizice şi juridice, prin eliberarea în extras sau copie certificată cu originalul a unor
documente aflate în arhiva instituţiei, respectiv, eliberarea datelor în vederea întocmirii
adeverinţelor pentru dovedirea vechimii în muncă.
Deasemenea, s-a răspuns unui număr de 156 solicitări de documente necesare activităţii
personalului din structura de specialitate a instituţiei noastre.
Periodic, se preiau de la compartimente şi servicii, dosare, registre, etc. în vederea depunerii
şi păstrării acestora, potrivit termenelor de păstrare stabilite în Nomenclatorul dosarelor, la
depozitul documentelor de arhivă.
Totodată, a fost finalizat Nomenclatorul arhivistic al instituţiei, corespunzător actualei
organigrame.
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COMPARTIMENTUL RELAŢII EUROREGIONALE ŞI TRANSFRONTALIERE
Având în vedere atribuţiile compartimentului, principala activitate a acestuia era asigurarea
secretariatului tehnic al Comisiei Mixte Bihor-Békés.
Potrivit programului de lucru al Comisiei Mixte Bihor – Békés realizat în accepţiunea
Acordului de colaborare încheiat între cele două judeţe, comisia s-a întrunit în cursul anului
cu ocazia a patru şedinţe ordinare, respectiv una extraordinară. În urma evaluărilor, aceste
întruniri au fost reuşite, şi-au atins scopurile propuse, au stabilit şi au ţinut cont de acele
domenii şi proiecte care dau curs posibilităţilor de cooperare în domeniul îmbunătăţirii
calităţii vieţii locuitorilor din zona transfrontalieră.
Şedinţele comisiei organizate în anul 2011, respectiv temele discutate în cadrul acestora:
1. Biharugra (Ungaria) 23 martie 2011
1.1. Comisia mixtă a dezbătut şi a aprobat raportul de activitate pe anul 2010.
1.2. Comisia mixtă a dezbătut şi a aprobat programul de lucru pe anul 2011. Conform programului
de lucru Comisia s-a întrunit trimestrial, cu două ocazii în şedinţe ordinare în judeţul Békés,
respectiv două în judeţul Bihor, acestea fiind suplimentate de o şedinţă extraordinară comună a
comisiilor mixte Bihor-Békés-Arad.
1.3. D-l copreşedinte Kónya István i-a informat pe cei prezenţi despre proiectele care urmau să fie
înaintate de Autoguvernarea Judeţului şi instituţiile sale în cadrul Programului de finanţare HURO/1001.
1.4. D-na Graţiana Carp de la BRECO Oradea a oferit informaţii privind cererile de finanţare
înaintate de judeţul Bihor în cadrul Programului de finanţare HU-RO/1001.
1.5. D-l Dr. Pekár Ferenc, director HAKI, a prezentat instituţia de cercetare pe care o conduce
insistând în cadrul prezentării pe programul de dezvoltare a heleşteurilor, program în care sunt
implicaţi. Au avut loc numeroase discuţii cu privire la posibilităţile de dezvoltare a heleşteurilor din
Biharugra şi Cefa, urmată de o întrevedere la Cefa a conducerii celor două judeţe, cu implicarea
Direcţiei Ape Crişuri.
1.6. La propunerea d-lui copreşedinte Kónya István, membrii comisiei mixte au căzut de acord ca
în limita posibilităţilor să întreprindă demersurile necesare pentru ca drumul M44 să fie reconstruit
în regim de autostradă, aspect de o importanţă deosebită din punctul de vedere al stimulării
relaţiilor economice transfrontaliere.
2. Mădăras (România) 24 mai 2011
2.1. D-l dr. Kocsis István, prodecanul Universităţii Szent Istvan din Szarvas, Facultatea de Mediu
Tessedik Sámuel, a ţinut o prezentare despre posibilităţile de colaborare în domeniul agriculturii
bio, oferind o imagine despre situaţia actuală existentă în această sferă, respectiv despre utilizarea
resurselor energetice regenerabile.
2.2. D-l Nagy Miklós, vicepreşedintele Asociaţiei Bioterra România, respectiv preşedintele filialei
Bihor, a prezentat situaţia actuală şi reuşitele agriculturii bio în judeţul Bihor şi România.
2.3. Au fost invitate persoane care ne-au oferit informaţii privind promovarea posibilităţilor de
colaborare economică, culturală şi socială între diferite ONG-uri. Au fost prezentate activitatea şi
proiectele în derulare ale Asociaţiei pentru Promovarea Afacerilor din România de către directorul
executiv al acesteia, d-l Gönczi József .
2.4. Tot în cadrul acestei şedinţe a comisiei, d-l Sárközi Zoltán, preşedintele Fundaţiei de Protejare
a Monumentelor Oradea a ţinut o prezentare privind activitatea, structura şi proiectele viitoare ale
acesteia.
2.5. D-l Dénes István, preşedintele executiv al Fundaţiei Lámpás Oradea a oferit informaţii privind
activitatea şi funcţionarea acesteia. În cadrul fundaţiei îşi desfăşoară activitatea un Centru
comunitar şi de informaţii coordonat de d-na Vura Ottilia care a oferit prezentat latura caritativă a
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activităţii centrului.
2.6. În cadrul şedinţei a fost prezentată activitatea Asociaţiei de Protejare a intereselor Operatorilor
de Dezvoltare Comunitară ţinută de către d-na Pocsajiné Fábián Magdolna .
2.7. D-na Dombi Ildikó, directorul executiv al organizaţiei non-profit IBSEN din judeţul Békés a
prezentat activitatea acesteia.
2.8. D-l copreşedinte Kónya István a ţinut o informare despre rezultatele întâlnirii care a avut loc la
Cefa şi despre planul proiectelor viitoare. De asemenea, a prezentat evoluţiile care au avut loc în
cadrul organizării expoziţiei comune de produse alimentare şi întâlnirea oamenilor de afaceri din
judeţele Békés-Bihor-Arad.
3. Gyula (Ungaria) 17 septembrie 2011
3.1. A fost organizată şedinţa extraordinară a Comisiei Mixte comune a judeţelor Békés-Bihar-Arad
cu ocazia expoziţiei de produse alimentare şi întâlnirii oamenilor de afaceri.
Această şedinţă extraordinară a început cu informarea d-nei Kalapáti Magdolna - şefa
Secretariatului Comun de Specialitate al Programului HU-RO - asupra aspectelor întâlnite cu
ocazia proiectelor înaintate în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 2007 – 2013, axa
HU-RO/1001, respectiv despre programul actual de finanţare.
3.2. După această informare a urmat prezentarea Camerelor de Comerţ şi Industrie ale celor trei
judeţe.
3.3. Ultima prezentare care a avut loc în cadrul şedinţei extraordinare a fost cea a d-nei Kiss Beáta,
coordonatorul Grupului Strategic şi de Dezvoltare Teritorială a Autoguvernării Judeţului Békés,
aceasta având ca obiect proiectul “A+B EXPO –EXPO comun, PIAŢĂ comună – Împrospătare
economică şi comercială în judeţele Arad şi Békés”.
4. Sarkad (Ungaria) 19 octombrie 2011
4.1 În privinţa promovării posibilităţilor de cooperare între judeţele Békés şi Bihor, Dr. Erdész
Ádám, directorul Arhivei Judeţene Békés, a ţinut o prezentare privind funcţionarea şi activitatea
instituţiei. Serviciul Judeţean de Arhivă Bihor nu a putut participa la această şedinţă, prezentarea
acestuia urmând a fi ţinută în cadrul şedinţei ce va urma.
4.2. În privinţa posibilităţilor de cooperare între bibliotecile celor două judeţe a ţinut o prelegere d-l
dr. Hajnal Lajos, directorul Bibliotecii Judeţene Békés, acesta oprindu-se în cadrul prezentării şi
asupra funcţionării instituţiei pe care o reprezintă.
4.3. Acestei prezentări i-a urmat cea a d-nei Tavaszi Hajnal, directorul adjunct al Bibliotecii
Judeţene „Gheorghe Şincai” Bihor, având ca obiect instituţia şi activitatea acesteia.
5. Oradea (România) 5 decembrie 2011
5.1.Prezentarea Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Bihor de către directorul acestuia,
Dulgău Bujorel.
5.2. Prezentare susţinută de d-l dr. Erdész Ádám, directorul Arhivei Judeţene Békés.
5.3. Evaluarea activităţii desfăşurate în cursul anului 2011 a Comisiei Mixte.
5.4. Dezbaterea propunerilor privind programul de lucru al comisiei pe anul 2012.
Pe lângă cele prezentate mai sus, personalul compartimentului a asigurat traducerea
invitaţiilor, materialelor primite în limba maghiară şi a colaborat cu compartimentele de specialitate
pentru asigurarea participării reprezentanţii Consiliului Judeţean Bihor la evenimentele oficiale
organizate în Ungaria.
De asemenea, personalul compartimentului a desfăşurat o amplă activitate de intermediere
între părţile română şi maghiară cu ocazia organizării numeroaselor evenimente comune de o parte
şi de alta a graniţei, contribuind astfel la optima desfăşurare, finalizare a acestora.
Activitatea Compartimentului Relaţii Euroregionale şi Transfrontaliere din cadrul
Consiliului Judeţean Bihor în cursul anului 2011 s-a desfăşurat conform regulamentului de
funcţionare şi a prevederilor legale.
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DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
COMPARTIMENTUL BUGET-FINANŢE
Potrivit prevederilor art.104, lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte atribuţii privind bugetul propriu al judeţului.
În acest sens, prezentăm hotărârile prin care a fost adoptat şi rectificat bugetul pe anul 2011:
Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.17/24 februarie 2011, privind adoptarea bugetului
Judeţului Bihor pe anul 2011 – prin această hotărâre a fost adoptat bugetul iniţial, la venituri în
cuantum de 246.444,50 mii lei şi la cheltuieli în cuantum de 266.890,20 mii lei, cu un deficit de
20.445,70 mii lei, deficit care reprezintă exedentul anului 2010 (în urma adoptării şi publicării în
Monitorul Oficial al României a Legii nr.286/2010 – legea bugetului de stat);
Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 93/29 aprilie 2011, privind adoptarea bugetului
Judeţului Bihor pe anul 2011 – rectificat; prin această hotărâre au fost operate modificări în
structura cheltuielilor Teatrului de Stat Oradea şi ale Teatrului de Stat pentru Copii şi Tineret
Arcadia;
Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 124/31 mai 2011, privind adoptarea bugetului
Judeţului Bihor pe anul 2011 – rectificat; prin această hotărâre atât veniturile, cât şi cheltuielile au
fost majorate cu un cuantum de 10,50 mii lei; totdată, au fost operate modificări în programul de
investiţii publice finanţate din veniturile secţiunii de dezvoltare şi din excedentul anului 2010;
Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 139/24 iunie 2011, privind adoptarea bugetului
Judeţului Bihor pe anul 2011 – rectificat; potrivit acestei hotărâri, veniturile şi cheltuielile au fost
majorate cu suma de 2.880,00 mii lei, prin majorarea veniturilor proprii şi ale fondurilor încasate de
la UE pentru implementarea programului Modernizare DJ763 Sudrigiu – Pietroasa – Cabana Padiş,
km 0+000-13+100 şi 19+650-35+100, L=28,550 km;
Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 175/31 august 2011, privind adoptarea bugetului
Judeţului Bihor pe anul 2011 – rectificat; prin această hotărâre au fost diminuate veniturile
reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, respectiv au
fost diminuate cheltuielile prin repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor destinate
finanţării programului lapte/corn şi fructe în şcoli;
Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 186/27 septembrie 2011, privind adoptarea
bugetului Judeţului Bihor pe anul 2011 – rectificat; potrivit acestei hotărâri, veniturile şi cheltuielile
au fost majorate cu suma de 6.667,24 mii lei, prin majorarea veniturilor proprii şi ale fondurilor
încasate de la UE pentru implementarea programului Modernizare DJ763 Sudrigiu – Pietroasa –
Cabana Padiş, km 0+000-13+100 şi 19+650-35+100, L=28,550 km;
Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 205/28 octombrie 2011, privind adoptarea
bugetului Judeţului Bihor pe anul 2011 – rectificat; potrivit prevederilor acetei hotărâri, veniturile şi
cheltuielile au fost diminuate cu un cuantum de 63,32 mii lei şi au fost aprobate virări de credite
bugetare între capitolele bugetare, precum şi modificări în programul de investiţii publice finanţate
din veniturile secţiunii de dezvoltare şi din excedentul anului 2010;
Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 214/30 noiembrie 2011, privind adoptarea
bugetului Judeţului Bihor pe anul 2011 – rectificat; potrivit acestei hotărâri, veniturile şi cheltuielile
au fost majorate cu suma de 3.389,94 mii lei, prin diminuarea veniturilor proprii şi majorarea ale
fondurilor încasate de la UE pentru implementarea programului Modernizare DJ763 Sudrigiu –
Pietroasa – Cabana Padiş, km 0+000-13+100 şi 19+650-35+100, L=28,550 km; totdată, potrvit
hotărârii susmenţionate, au fost aprobate virări de credite bugetare între programele aprobate în
buget;
Faţă de aspectele menţionate mai sus, se precizează faptul că toate hotărârile care vizează
bugetul au fost duse la îndeplinire, fapt confirmat prin depunerea tuturor bugetelor aprobate la
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Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor (spre verificare, iar la Trezoreria municipiului Oradea
în vederea derulării în condiţii optime a execuţiei bugetare).
Realizarea veniturilor la 31.12.2011
1) În conformitate cu H.C.J. nr. 21/31.03.2009 privind încasarea cotei de 50% din închirierea
spaţiilor date în administrare instituţiilor publice, realizarea veniturilor este următoarea:
Nr.
1

Nr. instituţii
15

Debit 50%
400.299,69

Total
Incasat
405.037,92 365.893,22

Majorări
4.738,23

Diferenta
39.144,70

Procent
0,90%

Debitul de încasat în sumă de 39.144,70 lei provine de la următoarele instituţii:
1. Teatrul „Regina Maria” – suma de 14.417,97 lei – în vederea recuperării debitelor, instituţia a
demarat procedurile de recuperare în instanţa de judecată ;
2. Grup Şcolar „G. Bariţiu” – suma de 22.648,79 lei – în vederea recuperării debitelor, instituţia a
demarat procedurile de recuperare în instanţa de judecată;
3. D.G.A.S.P.C. Bihor – suma de 689,46 lei – în vederea recuperării debitelor, instituţia a transmis
somaţie de plată contractanţilor rău platnici;
4. Muzeul Ţării Crişurilor – suma de 738,60 lei - în vederea recuperării debitelor, instituţia a
transmis somaţie de plată contractanţilor rău platnici;
2) Privind veniturile încasate conform contractelor de închiriere încheiate de Consiliul Judeţean
Bihor, arătăm următorele:
Nr. Nr. contracte
1
19

Debit
32.594,06

Majorări
12.811,90

Total
45.405,96

Incasat
21.973,08

Diferentă
16.670,10

Procent
0,48%

Debitul de încasat în sumă de 16.670,10 lei, reprezintă chiria unui număr de 6
contracte de închiriere, încheiate pentru spaţiile de la Incubatorul de Afaceri, în vederea
recuperării debitului, seviciul juridic a demarat procedurile de recuperare în instanţa de
judecată .
3) În ce priveşte veniturile încasate conform contractelor de concesiune încheiate de către Consiliul
Judeţean Bihor arătăm următoarele:
Nr.
1

Nr. contracte
3

Debit
50.485,68

Majorări
13,94

Total
50.499,62

Incasat
50.499,62

Diferenţă
-

Procent
100%

4) Privind contrctul de închiriere preluat de la R.A.D.E.F „ROMANIA FILM” încheiat cu SC
„CHICAGO TOUR” SRL, avem următoarea situaţie:
Nr.
1

Nr. contracte
1

Debit
188.549,11

Majorări
635.654,15

Total
824.203,26

Incasat
-

Diferenţă
824.202,26

Procent
-

Pentru recuperarea debitului de 824.202,26 lei – Serviciul juridic a demarat
procedurile de recuperare în instanţa de judecată.
5.
Nr.
1

TOTAL CHIRII + CONCESIUNE (1+2+3+4)
DEBIT
689.245,13

MAJORARI
653.316,80

TOTAL
1.342.561,93
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INCASAT
461.768,55

DIFERENTA
880.793,38

PROCENT
0,34%

b)
Conform Codului Fiscal nr.571/2003, art.263, alin (4,5) şi art.295 , alin(5) - taxa mijloace
transport persoane juridice de 12 şi peste 12 to încasată de consiliile locale , din care 40% se
virează consiliilor judeţene , arătăm următoarele:
Nr.
1
c)
Nr.
1

Nr. consilii
locale
101

Debit

Majorări

1.581.694,92

-

Total

Incasat

Diferenţă

Procent

-

100%

1.581.694,92 1.581.694,92

Venituri realizate din amenezi şi deşeuri rezultate în urma procedurilor de casare.
DEBIT
MAJORARI
TOTAL
INCASAT
DIFERENTA
14.712,90
8.039,88
22.752.78
3.004,02
19.748,76

PROCENT
0,13%

Pentru recuperarea debitului de 19.748,76 lei au fost luate următoarele măsuri:
*
Pentru suma de 9.748,76 lei – serviciul juridic a demarat procedurile de încasare prin
instanţa de judecată;
*
Pentru suma de 10.000 lei, reprezentând amendă – demersurile de încasare trebuie
făcute de Primăria comunei Popeşti, care a fost somată în repetate rânduri.
TOTAL GENERAL 5+6+7
Nr.
1

DEBIT
2.285.652,95

MAJORARI
661.356,68

TOTAL
2.947.009,63
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INCASAT
2.046.467,49

DIFERENŢA
900.542,14

PROCENT
0,70%

COMPARTIMENT ANALIZĂ SI SINTEZĂ
În conformitate cu art.104 aliniat (4) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată unde preşedintele :
b) ” întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le
supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege ,, .
La termenele stabilite de Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată,
potrivit art.49 s-au întocmit şi au fost aprobate conturile de încheiere a exerciţiului bugetar pentru
fiecare trimestru al anului 2011 conform anexelor 1, 2 şi 3 respectiv:
-contul de încheiere a exerciţiului bugetului local - total;
-contul de încheiere a exerciţiului bugetului local - secţiunea de funcţionare;
-contul de încheiere a exerciţiului bugetului local - secţiunea de dezvoltare.
În sinteză, contul de execuţie a judeţului Bihor pe anul 2011 până la data de 15 decembrie
se prezintă astfel:
Veniturile totale pe cele două secţiuni, prevăzute în buget au fost realizate după cum
urmează:
- lei PREVEDERI
PROCENT
REALIZARI
REALIZAT
DENUMIRE INDICATORI
BUGET
15.12.2011
%
HCJ 214/2011
1
2
3
4
TOTAL VENITURI (SF + SD)
274.658.990
270.821.885
106,5
Total venituri proprii: (a+b+c) din care :
74.974.390
69.727.000
93,00
a). Cote defalcate din impozit pe venit
49.078.100
45.247.145
92,19
b). Sume alocate din cotele defalc.pt.echilibrare
22.950.000
21.334.408
96,96
c). Încasări la Consiliului Judeţean Bihor
2.946.290
3.145.447
106,7
d).Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
96.087.500
96.087.500
100,0
-sume defalcate din TVA pentru finanţarea
63.139.500
63.139.500
100,0
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului
-sume defalcate din TVA pentru drumuri
18.015.000
18.015.000
100,0
1
2
3
4
-sume defalcate din TVA pentru echilibrare
14.933.000
14.933.000
100,0
bugete locale
73.812.900
74.973.205
101,6
e). Subvenţii primite de la bugetul de stat
Subvenţii pt.pietruire drumuri *
1.655.812
Depozite speciale pt.constructii de locuinte*
129.846
Subvenţii pentru proiecte din fonduri europene
7.082.940
7.082.821
100,0
Subvenţii pt.unitati medico-sociale
1.790.960
1.648.159
92,03
Subvenţii pt. pers. cu handicap
64.139.000
63.748.904
99,39
Subvenţii pt.Camera Agricolă
800.000
798.980
99,87
f ). Sume primite de la Uniunea Europeană
9.338.500
10.247.838
109,7
Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate
2.398.710
3.377.711
140,8
în anii anteriori
Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate
6.821.790
6.821.784
100,0
în anul curent
Fond european de dezvolt. regională-prefinanţare
118.000
48.343
40,97
g). Sume din excedentul bug.local pt.SD
20.445.700
19.786.342
96,77
La partea de plăţi au fost înregistrate următoarele realizări faţă de prevederile bugetare:
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DENUMIREA INSTITUŢIEI PUBLICE
1
Autorităţi executive:
Directia de evidenta a persoanelor
Tranzacţii privind datoria publică internă
Transfer pt.finanţarea centrelor de prot.copilului
Apărare naţională (Centru Militar)
Protecţia civilă (Inspectorat Situaţii Urgenţe)
Invăţământ special (Scoli şi grădinite ajutătoare)
Unităţi Medico-Sociale
Unităţi de cultură
Unităţi de asistenţă socială
Protectia mediului
Acţiuni generale economice
Camera Agricolă
Transport şi comunicatii:
Alte acţ. economice
TOTAL
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PREVEDERI
BUGET
HCJ 214/2011
2
11.053.730
1.246.200
6.340.000
300.000
335.000
566.000
29.705.660
1.995.960
32.316.840
117.450.820
250.000
2.773.510
800.000
65.447.270
4.078.000
274.658.990

REALIZARI
15.12.2011
3
7.919.167
822.000
5.756.218
300.000
260.544
466.747
25.928.022
1.535.782
30.009.721
108.734.433
88.945
1.202.700
713.980
57.382.696
3.193.228
244.314.183

- lei PROCENT
REALIZAT
%
4
71,64
65,96
90,79
100,0
77,77
82,46
87,28
76,94
92,86
92,58
35,58
43,36
89,25
87,68
78,30
88,95

COMPARTIMENTUL DERULARE PROGRAME ŞI AJUTOARE

Compartimentul Derulare Programe şi Ajutoare s-a înfiinţat prin H.C.J. nr. 187/28.10.2010
– compartiment de sine stătător, atribuţiile principale ale compartimentului sunt următoarele,
realizate în anul 2011:
1. Urmărirea derulării programului lapte-corn în conformitate cu prevederile OUG 96/2002,
republicată;
2. Urmărirea derulării programului fructe în şcoli în conformitate cu prevederile OUG 24/2010,
completată cu OMAGRIC nr. 85/08.04.2010 şi a H.G. 905/25.08.2010;
3. Sumele defalcate din TVA pentru decontare lapte-corn-mere la toate primăriile din judeţul
Bihor;
4. Iniţierea unor hotărâri privind derularea acestui program şi descentralizarea lui;
5. Urmărirea asigurării cu resurse financiare pentru derularea Planului anual European de
furnizare Ajutoare Alimentare în beneficiul Persoanelor cele mai Defavorizate şi conducerea
evidenţei contabile;
6. Întocmirea acordului cu A.P.I.A. Bucureşti privind derularea programului conform H.G.
600/2009;
7. Stabilirea şi înregistrarea codurilor CPV.
În ceea ce priveşte programul social lapte-corn şi fructe în şcoli pe anul 2011 face parte din
anul şcolar 2010-2011.
Distribuţia pe zone s-a făcut de către următoarele societăţi comerciale:
LA LAPTE
Nr.
crt.

LAPTE

1
2
3
4

SC DERPAN SRL GALAŢI
SC SORILACT SA BRAD
SC BAMPAN SRL TURDA
SC SIMULTAN SRL FĂGET

2010
(lunile)
I-VI
X
X
X
X

Zonele:
0,3,4,5
2,8
1,7
6,9

LA CORN
Nr.
crt.

2010
(lunile)
I-VI

CORN

Zonele:

3

SC DORBOB SRL ORADEA

X

0,1,2,3,4,6,8,9

5
7

SC SAL PAN SRL SALONTA
SC BOROMIR SRL RÎMNICU-VÎLCEA

X
X

7
5

LA MERE – Pentru Municipiul Oradea
Nr.
crt.

MERE

1

SC DERPAN SRL GALAŢI

2010
(lunile)
I-VI
X

Zonele:
0

De programul lapte-corn au beneficiat în sem II al anului şcolar 2010-2011 65.064 copii,
iar de mere în Municipiul Oradea 17.333 copii.
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Totodată menţionăm că organele de specialitate ale Direcţiei de Sănătate Publică, Direcţia
Sanitar Veterinară, Oficiul pentru Protecţia Consumatorului şi inspectorii Consiliului Judeţean
Bihor au verificat cu regularitate derularea programului, iar acolo unde s-au constatat deficienţe au
fost luate măsuri urgente de remediere, ceea ce a făcut ca în judeţul nostru să nu se înregistreze
toxinfecţii alimentare.
Inspectoratul Şcolar ne-a transmis copii bolnavi de diabet şi cu intoleranţă la lactoză,
luându-se măsuri de aprovizionare cu produse compatibile, în colaborare cu Direcţia de Sănătate
Publică.
O altă lucrare vastă pe care compartimentul o întocmeşte este Situaţia distribuţiei laptelui în
şcoli, care se depune semestrial la APIA Bihor. Aceştia o transmit la APIA Bucureşti care
decontează consiliului judeţean, prin Uniunea Europeană, cantităţile distribuite.
Odată cu începerea anului şcolar 2011-2012 acest program a fost descentralizat, împârţinduse celor 101 primării din judeţ, conform Hotărârii CJB nr.145/30.06.2011
Deşi descentralizarea s-a făcut cu data de 30.06.2011, în continuare atât primăriile din judeţ
cât şi APIA Bihor solicită situaţii şi relaţii care trebuiesc date.
În cadrul compartimentului activau 3 persoane, din care d-na Benţe Florina este în concediu
pentru creşterea copilului pe o durată de 2 ani, d-na Urda Gabriela s-a pensionat cu data de
28.09.2011, astfel rămânând doar o singură persoană.
O altă latură a activităţii compartimentului nostru a fost urmărirea derulării programului
PEAD/2011 unde am înregistrat şi decontat cheltuielile determinate de acesta precum şi cheltuielile
de depozitare, cheltuielile de transport, cheltuielile de manipulare etc. documentaţii care până la 25
a lunii următoare pentru luna expirată au fost depuse la A.P.I.A. Bucureşti, în vederea decontării.
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SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
Situaţia principalelor realizări pe anul 2011 prin prisma atribuţiilor preşedintelui, prevăzute
de art. 104 al.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 republicată:
- în cursul anului 2011 a fost întocmit Programul anual al achiziţiilor publice, aprobat de către
ordonatorul principal de credite, în conformitate cu prevederile bugetare aferente acestui an;
- au fost realizate mai multe proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică (licitaţii
deschise, cereri de ofertă, negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare),
ordonatorul principal de credite aprobând documentaţiile de atribuire aferente acestora precum şi
alte documente necesare şi prevăzute de legislaţia incidentă în materie ca făcând parte din dosarul
procedurii de achiziţie publică.
Astfel, Judeţul Bihor-Consiliul Judeţean, a derulat prin Serviciul Achiziţii Publice
următoarele proceduri de achiziţie publică:
- 8 proceduri de licitaţie deschisă;
- 9 proceduri de cerere de ofertă;
- 7 proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
Totodată, au fost derulate în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 cu modificările
şi completările ulterioare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite o serie de achiziţii
directe, realizate pe bază de document justificativ (factură fiscala sau contract).
În vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, angajaţii din cadrul Serviciului
Achiziţii Publice au fost cooptaţi în cadrul Comisiilor de evaluare numite de către Preşedintele
Consiliului Judeţean Bihor, prin Dispoziţie, în exercitarea atribuţiilor ce-i revin conform
reglementărilor legale în vigoare.
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COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
În cursul anului 2011 în cadrul Compartimentului Resurse Umane al Direcţiei Generale
Economice s-au desfăşurat următoarele activităţi:
 întocmirea referatelor de specialitate, a proiectelor de dispoziţii şi a documentaţiilor
necesare referitoare la:
- angajări: a) numire prin recrutare în functia publica– 1 persoană;
b) cu contract individual de munca pe perioadă determinată pe posturi temporar vacante 2 persoane;
c) prin transfer în interesul serviciului - 7 persoane;
d) numire prin recrutare în functia publica temporar vacant – 1 persoană;
- încetarea raporturilor de serviciu /de muncă:
a) ca urmare a pensionarii - 6 persoane;
b) prin acordul părţilor – 4 posturi;
c) ca urmare a decesului – 1 post;
- exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere – 5 persoane;
- numiri în funcţii publice de conducere, ca urmare a promovării (concurs organizat) – 3
persoane;
- modificari ale raportului de serviciu prin mutare definitivă în cadrul altui serviciu/
compartiment - 5 persoane;
- modificari ale raportului de serviciu prin prin transfer în interesul serviciului – 3 persoane;
- încetare exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere - 3 persoane;
- suspendări ale raporturilor de serviciu/de muncă – 9 persoane;
- încetarea suspendării contractului de munca/raportului de serviciu- 9 persoane;
- reîncadrarea personalului Consiliului Judeţean Bihor cu data de 01.01.2011 conform
prevederilor Legii-Cadru nr. 284/2010;
- promovări în clasă/functii, ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată – 3
persoane;
- promovări în grad profesional/grad - 14;
- modificari ale salariului de baza ca urmare a încetării acordării sporului de dispozitiv şi a
sporului de fidelitate în urma încetării valabilităţii contractului colectiv de muncă şi acordului
colectiv;
- modificări gradaţie corespunzătoare tranşei de vechime în muncă – 26 persoane.
 organizarea examenelor/concursurilor de promovare în clasă, în funcţii publice de
conducere şi în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean
Bihor care au îndeplinit condiţiile de promovare, precum şi a concursurilor de ocupare a
posturilor vacante şi temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Bihor;
 parcurgerea etapelor legale pentru reţinerea drepturilor acordate nelegal de către Consiliul
Judeţean Bihor la angajaţi, drepturi considerate nelegale de Curtea de Conturi;
 solicitare aviz ANFP în vederea exercitării cu caracter temporar a funcţiilor publice de
conducere de către 5 funcţionari publici care au îndeplinit condiţiile de ocupare a funcţiilor
publice vacante;
 solicitare aviz ANFP pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al
instituţiei;
 întocmirea, actualizarea şi completarea dosarelor profesionale pentru funcţionarii publici şi
a dosarelor personale pentru personalul contractual;
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 completarea carnetelor de muncă ale salariaţilor şi predarea acestora angajaţilor, până la
data de 30.06.2011 conform Legii nr.53/2003 Codului Muncii, republicat;
 întocmirea statului de funcţii, a structurii organizatorice, transmiterea spre aprobare
Consiliului Judeţean Bihor şi punerea în aplicare a Hotărârilor Consiliului Judeţean Bihor în
anul 2011 (6 aprobate);
 întocmirea statului de personal ori de câte ori a apărut o modificare referitoare la drepturile
salariale ale personalului instituţiei (avansări în treapta de salarizare, modificare gradaţie
vechime, suspendarea raportului de servicu, modificarea raportului de serviciu, promovari
în clasă, promovari în grad, avansări în treapta de salarizare, modificari indemnizaţii şi
sporuri) - (12 state de personal);
 stabilirea vechimii în muncă a persoanelor nou încadrate şi urmărirea schimbării gradaţiei
de vechime la toţi salariaţii;
 întocmirea, evidenţa şi actualizarea concediilor de odihnă şi a altor concedii de care
beneficiază salariaţii instituţiei;
 întocmirea pontajului lunar pentru Direcţia Generală Economică, respectiv verificarea
pontajului pentru celelate direcţii şi compartimente;
 eliberarea de adeverinţe pentru salariaţi în vederea dovedirii calităţii de salariat, copii de pe
carnetele de muncă;
 pregătirea formularelor pentru rapoartele de evaluare, urmărirea completării acestora şi
depunerea lor în dosarele profesionale;
 întocmirea şi completarea Registrului de evidenţă al declaraţiilor de interese şi Registrului
de evidenţă al declaraţiilor de avere în conformitate cu prevederile H.G nr. 175 / 2008 şi
depunerea lor în dosarele profesionale;
 întocmirea rapoartelor trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către
funcţionarii publici din cadrul instituţiei;
 completarea registrului de evidenţă a funcţionarilor publici în format electronic;
 completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, transmiterea
registrului la inspectoratul teritorial de muncă şi actualizarea acestuia, ori de câte ori
legislaţia în vigoare o impune;
 sprijinirea funcţionarilor publici de conducere pentru întocmirea fişele de post;
 completarea şi transmiterea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a datelor şi
informaţiilor cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici;
 întocmirea propunerilor privind planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012, atât
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, cât şi pentru instituţiile
subordonate, care au fost aprobate prin hotărâre de consiliu judeţean şi comunicate Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform legislaţiei în vigoare;
 Organizarea participării la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale (57
persoane) în diverse domenii (management financiar, managementul proiectelor,
Transparenţa deciziilor publice, comunicare şi reguli de acces la informaţiile legale,
Gestionarea documentelor unei instituţii publice, Management, proceduri şi analize în
administraţia publică, Achizitii Publice);
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COMPARTIMENTUL MONITORIZAREA INSTITUŢIILOR SUBORDONATE
În perioada anului 2011 atribuţiile privind instituţiile subordonate au fost realizate de către
Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate.
Activităţile principale ale compartimentului efectuate în anul 2011 au fost următoarele:
 Pe parcursul anului 2011 Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate a pregătit
şi întocmit un număr de 105 proiecte de hotărâri, care au fost aprobate în şedinţele
consiliului judeţean şi puse apoi în aplicare, conform legii. Majoritatea acestora erau legate
de aprobarea şi modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi regulamentelor de
organizare şi funcţionare ale instituţiilor subordonate.
 Din luna ianuarie 2011 s-a început reorganizarea instituţiilor publice de cultură de
spectacole subordonate Consiliului Judeţean Bihor, finalizându-se în semestrul II al anului,
inclusiv predarea-preluarea patrimoniului instituţiilor reorganizate.
 În primul trimestru al anului, conform legislaţiei în vigoare, s-au organizat şi desfăşurat
evaluările anuale ale managerilor de la instituţiile de cultură subordonate Consiliului
Judeţean Bihor.
 S-au finalizat 3 concursuri de proiecte de management organizate pentru Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, Teatrul “Regina Maria”,
respectiv Teatrul "Szigligeti Színház".
 S-a organizat şi desfăşurat concurs pentru ocuparea funcţiei de manager la Spitalul de
Psihiatrie Nucet.
 Pe parcursul anului au fost numiţi noi directori la instituţiile subordonate Consiliului
Judeţean Bihor.
 S-a pus în aplicare Decizia nr. 31/2011 a Camerei de Conturi Bihor, prin recuperarea
valorii prejudiciului pentru activităţile legate de instituţiile subordonate, monitorizând
în continuare recuperarea acestuia. De asemenea se monitorizează punerea în aplicare
a Deciziei nr. 17/2011 privind Teatrul de Stat Oradea, precum şi Decizia nr. 18/2011
privitor la D.G.A.S.P.C. Bihor
 Lunar, trimestrial şi anual se efectuează monitorizarea cheltuielilor de personal, atât la
nivel de Consiliul Judeţean Bihor, cât şi pentru toate instituţiile subordonate, prin
centralizarea datelor primite şi transmiterea acestora către Direcţia Generală a
Finanţelor Bihor.
 În domeniul învăţământului special, la Valea lui Mihai s-a înfiinţat o grupă specială în
cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Zelk Zoltan, începând cu anul şcolar 2011-2012, iar la
Salonta Şcoala ”Arany Janos” s-a reorganizat prin înfiinţarea Grupului Şcolar ”Arany
Janos” şi a Colegiului Naţional ”Arany Janos”, unde funcţionează clase speciale de
învăţământ, finanţate de către autoritatea judeţeană.
 S-a finalizat procedura de transformare a Direcţiei Publice de Pază Bihor în Societate
Comercială denumită ”S.C. Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.”, realizându-se inclusiv
predarea-preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor.
 Având în vedere necesitatea respectării prevederilor Deciziei Comisiei Europene
2005/842/CE din 28 noiembrie 2005, s-a încredinţat prestarea serviciului de interes
economic general către R.A.”Aeroportul Oradea”.
 La începutul anului a fost aprobată demararea externalizării unor servicii sociale (în
special pentru adulţi) oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bihor către furnizori de servicii sociale de drept privat acreditaţi, iar prima
listă de servicii s-a completat ulterior cu a doua listă de servicii sociale oferite pentru
copii. Până la sfârşitul semestrului II s-a finalizat procedura de achiziţii publice, ca
urmare fiind încheiate 13 contracte de furnizare servicii sociale între instituţia mai sus
amintită şi organizaţii civile acreditate.
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 S-au întocmit răspunsuri la toate adresele repartizate compartimentului, în
conformitate cu rezoluţia conducerii instituţiei şi a legislaţiei în vigoare.
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COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
În temeiul art. 104 din Legea nr. 215/2001 privind atribuţiile preşedintelui consiliului
judeţean, în baza prevederilor actelor normative care reglementează proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, în anul 2011 Compartimentul Administrarea Patrimoniului şi-a desfăşurat
activitatea având la bază ca obiectiv general administrarea, gestionarea şi eficientizarea gradului
de exploatare a bunurilor (clădiri şi terenuri) care alcătuiesc domeniul public şi privat al
judeţului cât şi reglementarea situaţiei juridice a acestora. (Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale – republicată)
În acest sens, în lumina prevederilor hotărârilor adoptate de plenul Consiliului Judeţean
Bihor, principalele acţiuni întreprinse pentru punerea în aplicare, sunt următoarele:
 s-au întocmit Planuri de Amplasament şi Delimitare a corpurilor de proprietate din
domeniul public şi privat al judeţului, şi s-a procedat la notarea în Cartea Funciară a
terenurilor şi construcţiilor, respectiv a dreptului de proprietate şi administrare pentru
imobilele din Oradea str. Universităţii nr. 4, str. Traian Blajovici nr. 2, str. Feldioarei nr. 13
şi sunt în curs de execuţie cele pentru imobilele din
 în baza certificatelor de nomenclatură stradală obţinute de la Primăria Municipiului Oradea
s-a depus la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor documentaţia necesară în
vederea notării în CF a adreselor exacte la imobilele aflate în domeniul public al judeţului
Bihor şi în administrarea D.G.A.S.P.C. Bihor;
 s-au transmis în proprietatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor - secţia de
reanimare, bunuri mobile reprezentând aparatură medicală – sistem de monitorizare a
funcţiilor vitale, oferite prin donaţie de către Societatea Assist International SUA şi
acceptate de plenul Consiliului Judeţean Bihor;
 s-a transmis în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale - Compartimentul
de Inspecţie Teritorială Oradea, un spaţiu pentru amenajarea sediului, în imobilul Grupului
Şcolar “George Bariţiu“ Oradea situat în Oradea, str. George Bariţiu nr.9,
 s-a procedat la atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de birouri, din
imobilul situat în Oradea, str. Traian Lalescu nr.3, corp C1, către Agenţia Naţională
Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Oradea. pentru o perioadă de doi ani;
 s-au transmis în folosinţă gratuită bunuri de inventar - obiecte şi mijloace fixe din domeniul
privat al judeţului către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor
şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor;
 o parte a imobilului format din construcţii şi terenul aferent, situat în Oradea str. Sucevei
nr.24, aflat în proprietatea judeţului, a fost transmis în domeniul public al Statului şi
administrarea Ministerului Sănătăţii pentru realizarea unor lucrări de recompartimentare şi
reabilitare la acest imobil unde îşi desfăşoară activitatea Serviciul Judeţean de Ambulanţă
Bihor;
 s-a procedat la atribuirea prin licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spaţiu
medical din imobilul situat în Oradea, strada Corneliu Coposu nr. 2, aparţinând domeniului
privat al judeţului Bihor, pentru 4,12 euro/mp/lună pe o durată de 5 ani;
 s-au preluat în domeniul public al judeţului 13 tablouri considerate patrimoniu muzeal,
majorând valoarea pieselor muzeale cu o valoare totală de 37.200 lei;
 s-a transmis în administrarea Municipiului Oradea prin Consiliul Local al Municipiului
Oradea - Administraţia Imobiliară Oradea, terenul în suprafaţă totală de 4.484 mp situat în
Oradea, str. Armatei Române nr.1/A, pentru realizarea unui drum de acces din strada
Armatei Române la campusul şcolar, unde funcţionează instituţiile de învăţământ Colegiul
Economic „Partenie Cosma” şi Grupul Şcolar „Vasile Voiculescu”;
 s-a prelungit durata acordului de locaţiune încheiat între Episcopia Romano- Catolică
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Oradea, Consiliul Judeţean Bihor şi Muzeul Ţării Crişurilor, pentru o perioadă de doi ani,
având ca obiect închirierea imobilului Palatul Baroc;
s-a preluat în administrarea Consiliului Judeţean Bihor imobilul reprezentând
Cinematograful Transilvania aflat în domeniul public al Municipiului Oradea, situat în
Oradea, Piaţa Regele Ferdinand nr. 2, pentru o perioadă de 10 ani, în vederea amenajării
„Sălii Studio” şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţii instituţiilor de cultură din Oradea,
Teatrul Regina Maria şi Teatrul Szigligeti Szinhaz;
s-a transmis în patrimoniul Statului Român şi administrarea Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a
suprafeţei de teren de 2127 mp din DJ 767A, care se află în proprietatea publică a judeţului
Bihor şi administrarea Consiliului Judeţean Bihor, afectate de coridorul de expropriere
aferent lucrării „Varianta ocolitoare Săcuieni km 0+000 – 7+623”;
s-a încheiat procesul-verbal de predare-primire între Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de
Frontieră Bihor şi Judeţul Bihor - Consiliul Judeţean Bihor, a imobilului situat în Oradea,
Calea Aradului nr. 2, aflat în proprietatea Judeţului Bihor conform Hotărârilor de Guvern
nr. 1416 din 11.10.2006 şi nr. 442 din 16.05.2007;
la solicitarea S.C. Electrica S.A. - Electrica Distribuţie Transilvania Nord - Sucursala
Oradea, procedăm la concesionarea unei suprafeţe de 25 mp din perimetrul Aeroportului
Oradea, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton, care va alimenta
şi obiectivele de investiţii ale aeroportului,
pentru actualizarea evidenţei contabile conform Ordinului M.F. nr. 3471/25.11.2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe
corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, a avut loc reevaluarea imobilelor
corporale din patrimoniul public şi privat al judeţului Bihor, fiind stabilite noile valori de
inventar ale imobilelor care au fost transmise către toţi beneficiarii, în vederea depunerii
Declaraţiilor de impunere pentru anul 2011;
urmare a procedurii de reevaluare, în calitate de proprietar al bunurilor care aparţin
domeniului public şi privat al judeţului Bihor am procedat al depunerea declaraţiilor de
impunere pentru clădiri şi terenuri pentru anul 2011;
în baza prevederilor Ordinului M.F. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor şi a Dispoziţiei
preşedintelui nr. 953 din 02.11.2011, în perioada 07.11.2011 – 28.11.2011 s-a procedat la
inventarierea anuală a bunurilor cuprinse în inventarul domeniului public şi privat al
judeţului, reprezentând în natură clădiri şi terenuri;
urmare a Deciziei nr. 31/2011 a Curţii de Conturi Bihor cu privire la acţiunea de audit
financiar asupra contului de execuţie bugetară pe anul 2010, în speţă constatările înscrise la
pct. 1, am procedat la identificarea bunurilor reprezentând „construcţii” evidenţiate în
inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Judeţului Bihor, care au fost date în
administrarea altor instituţii publice în baza hotărârilor consiliului judeţean, a protocoalelor
şi contractelor de administrare încheiate de Judeţul Bihor prin Consiliul Judeţean Bihor cu
fiecare dintre acestea. Prin urmare, pentru aceste imobile Compartimentul Administrarea
Patrimoniului conduce evidenţa tehnico – operativă, iar înregistrarea în evidenţa contabilă
este făcută de către instituţiile publice care le au în administrare;
am asigurat asistenţa tehnică de specialitate unităţilor administrative-teritoriale din judeţ,
pentru însuşirea inventarelor actualizate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public de
interes local;
De la momentul atestării domeniului public al judeţului Bihor, prin Hotărârea Guvernului
nr. 970/2002 modificată şi completată prin Hotărârile de Guvern 1973/2004, nr. 101/2008,
nr. 931/2008, nr. 751/2009, nr. 1509/2009, nr. 595/2010 şi nr. 630/2011, unele bunuri
reprezentând clădiri şi terenuri şi-au schimbat regimul juridic fiind realizate transferuri din
şi în domeniul public sau privat al judeţului, au fost scoase din evidenţe unele imobile, s-au
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întocmit planuri de amplasament şi delimitare a corpurilor de proprietate, s-au realizat
intabulări la unele imobile, prin urmare s-a impus necesitatea actualizării inventarului
bunurilor cuprinse în domeniul public al judeţului Bihor conform hotărârulor de consiliu
judeţean nr. 106 din 31.05.2011, nr. 159 din 29.07.2011 şi nr. 224 din 30.11.2011.
Potrivit Reglementării Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii
agricole comune s-a creat Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – F.E.A.D.R.,
care prin Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale", se încadrează în Axa III –
„Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”, contribuind la promovarea unei
dezvoltări rurale durabile în întreaga Comunitate, venind în completarea politicilor de piaţă şi de
susţinere a veniturilor aplicate în cadrul politicii agricole comune.
În principal în baza acestui fond F.E.A.D.R., dar nu numai, la nivelul judeţului Bihor au fos
iniţiate proiecte care să îmbunătăţească infrastructura fizică de bază în spaţiul rural şi creşterea
numărului de obiective de patrimoniu prin modernizarea drumurilor, străzilor, extinderea reţelelor
de apă, înfiinţarea reţelelor publice de apă uzată şi realizarea de spaţii publice de recreere – terenuri
de sport, săli de sport etc., fiind depuse spre promovare şi aprobare de către majoritatea comunelor
şi oraşelor din judeţul Bihor.
În baza H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor, în conformitate cu prevederile art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, inventarele însuşite prin hotărâri ale
consiliilor locale au fost centralizate şi înaintate spre analiză şi adoptare Guvernului României prin
Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea
domeniului public al judeţului Bihor precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Bihor, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin urmare, pentru municipiul Salonta, oraşele Aleşd şi Valea lui Mihai, cât şi pentru 52 de
comune au fost publicate modificările şi completările intervenite la domeniul public în Hotărârea
Guvernului nr. 630 din 16 iunie 2011 publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr.
545 bis/2.08.2011.
Datorită faptului că unele imobile proprietate a judeţului Bihor au SITUAŢIA JURIDICĂ
neclară, pe rolul instanţelor de judecată se află mai multe dosare pentru a căror soluţionare
favorabilă în ceea ce priveşte interesele Consiliului Judeţean Bihor, s-au formulat apărări, cereri de
completare a probaţiunii, după caz, cereri de chemare în judecată, plângeri, întâmpinări sau s-au
exercitat căi de atac asupra unor sentinţe sau decizii emise de instanţele de judecată: apel sau
recurs, după cum urmează:
 Dosar nr. 7053/111/2009 – Tribunalul Bihor, prin care s-a solicitat de către Consiliul
Judeţean Bihor în instanţa de judecată efectuarea unui raport de contraexpertiză topografică,
a imobilului situat în str. Sucevei, nr, 24, Oradea, imobil în litigiu, care să cuprindă
consideraţii tehnice privind suprafaţa numerelor topo 3171 şi 3172/17 din CF nr. 13725 şi
evaluarea terenului corespunzător celor două numere topografice, în prezent s-a formulat
recurs împotriva Deciziei civile nr. 265/A/2011 a Tribunalului Bihor;
 Dosar. nr. 12555/111/2011, Tribunalul Bihor, Secţia Contencios Administrativ, Consiliul
Judeţean Bihor a promovat acţiune în instanţă având ca obiect anularea art. 1, punctul 3 din
Ordinul Prefectului nr. 14 din 17.02.2000 emis de Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,
privind trecerea în proprietatea numitelor Herle Georgiana şi Fordon Paulina a terenului
aferent locuinţei, situat în oraşul Nucet, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. 3 din
Legea nr. 18/1991, republicată în 1998, care are ca obiect terenul corespunzător nr. top.
660/2 înscris în CF 1042 Băiţa, pe care este amplasat Spitalul de Psihiatrie Nucet;
 Dosar nr. 5136/271/2007, Judecătoria Oradea, are ca obiect anulare act, Consiliul Judeţean
Bihor având calitate de pârât în această cauză, în contradictoriu cu S.C. Pal Iuliu SRL care
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revendică 514 mp din nr. top. 158/15 înscris în CF 957 Haieu, cu destinaţia Muzeul Satului
din Staţiunea „Băile 1 Mai” imobil evidenţiat în domeniul public al judeţului Bihor prin
H.G. nr. 595/2010, întabulat prin încheierea de carte funciară nr. 47061/20.07.2010;
Dosar nr. 2493/177/2011, Dosar nr. 2699/177/2011 - Judecătoria Aleşd, are ca obiect
plângere împotriva încheierii de carte funciară în temeiul art. 52, alin. 2 din Legea 7/1996 şi
vizează înscrierea în CF a Centrului de recuperare şi reabilitare pentru tinerii cu
handicap Bratca;
Dosar nr. 3295/271/2005 – Judecătoria Oradea, în care Consiliul Judeţean Bihor are
calitatea de pârât în contradictoriu cu Lascău Dacian Ioan, acesta din urmă solicită instanţei
de judecată înscrierea în CF a 533 mp corespunzători nr. 476/1/a din CF 1555, care vizează
teren din str. I. C. Brătianu, nr. 8, Oradea, judeţul Bihor;
Dosar nr. 2029/187/2008 – Judecătoria Beiuş care are ca obiect recurs – obligaţia de a face,
Consiliul Judeţean Bihor are calitatea de pârât în contradictoriu cu Consiliul Local Pietroasa
care a atacat cu recurs Sentinţa Civilă nr. 900/2011 a Judecătoriei Beiuş prin care instanţa a
dispus să plătească în favoarea reclamantei Cândea Maria, suma de 38.485 leii, cu titlu de
despăgubiri şi să plătească în favoarea reclamanţilor Popa Floare, Toma Cornelia Cristina,,
Popa Cornel Cristian şi Popa Cătălin Cosmin suma de 17.415 lei, cu titlu de despăgubiri,
sume care reprezintă contravaloarea terenurilor proprietatea reclamanţilor ocupate
de DC 265 Pietroasa (DJ 763)- Boga – Padiş – Limită de Judeţ Cluj pe sectorul de
drum Carieră (Valea Aleului) Boga, cuprins între km 13 +100-19+650 şi care urmează
să fie actualizate în raport cu rata indicelui de inflaţie aplicabilă la data plăţii efective.
Dosar nr. 3072/177/2010/a1 – Judecătoria Aleşd – are ca obiect plângere împotriva
încheierii de carte funciară în temeiul art. 52, alin. 2 din Legea 7/1996 şi vizează înscrierea
în CF a dreptului de proprietate publică asupra cotei de 87/173 părţi din imobilului cu nr.
top. 385/13 înscris în CF 1041 Şuncuiuş;
Dosar nr. 16.595/271/2011 – Judecătoria Oradea pentru fond – acţiune în constatare,
Consiliul Judeţean Bihor are calitatea de pârât în contradictoriu cu Kovacs Eva care
revendică pe calea dreptului comun apartamentul din Oradea, str. Aleea Zidarilor, nr. 6,
bloc Z 2, ap. 9, înscris în CF nr. 1790 Seleuş;
Dosar nr. 8676/271/2007- Judecătoria Oradea are ca obiect acţiune în grăniţuire, Consiliul
Judeţean Bihor are calitatea de pârât în contradictoriu cu Onuţan Augustin Dumitru, Petrean
Rodica-Maria, Lavrincsik Milan, Fundaţia Hope and Homes for the Children, prin care
reclamanţii solicită stabilirea liniei de hotar care vizează imobilul teren şi clădiri Casa
Inimioarele situată în Oradea, str. Bihorului, nr. 98 C, nr. cad. 152012 din CF 152012
Oradea, nr. cad. 2588/4 din CF 1486 Oradea, imobil care este proprietatea publică a
judeţului Bihor şi este dat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bihor;
Dosar nr. 2124/271/2010 – Judecătoria Oradea, pentru fond – acţiune în constatare,
Consiliul Judeţean Bihor are calitatea de pârât în contradictoriu cu Jecan Gheorghe şi soţia
Jecan Ecaterina care solicită atribuirea în proprietate a terenului aferent construcţiei situată
pe nr. top. 7583 înscrisă în CF 30572, care vizează imobilul construcţii şi teren situate în
str. Prof. I.Buşiţia, nr. 1/B, corespunzătoare nr. cadastral 9263 înscris în CF 155419
Oradea;

Menţionăm faptul că:
 Dosarul nr. 2545/271/2010 – Tribunalul Bihor - are ca obiect plângere împotriva încheierii
de carte funciară în temeiul art. 52, alin. 2 din Legea 7/1996 şi vizează înscrierea dreptului
de proprietate publică a judeţului Bihor asupra imobilelor care reprezintă în natură teren,
corespunzător nr. top. 334/3 în suprafaţă de 9309 mp şi nr. topo 332/5 în suprafaţă de 1756
în CF 957 Haieu care vizează o parte din terenul cu destinaţia Muzeul Satului din
Staţiunea „Băile 1 Mai”este suspendat de către instanţa de judecată din data de
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24.06.2011, în baza art. 244, pct. 1, Cod de Procedură Civilă în vederea soluţionării
Dosarului nr. 5136/271/2007, Judecătoria Oradea;
 Dosarul nr. 293/187/2010 – Judecătoria Beiuş, cauză civilă, privind reclamanta Ciane
Rodica în contradictoriu cu pârâţii Primăria comunei Pietroasa , Consiliul Local Pietroasa şi
Consiliul Judeţean Bihor, având ca obiect revendicarea suprafeţei de 670/4296 mp din
imobilul cu nr. topo 1518/1 înscris în CF nr. 1296 Pietroasa, a fost suspendat, prin
încheierea publică din data de 09.06.2010, prin urmare, dosarul s-a perimat în temeiul art.
248, 252 Cod de Procedură Civilă;
În ceea ceea ce priveşte situaţia juridică a:
 imobilului din str. Moscovei nr. 5, în care funcţionează:Filarmonica de Stat Oradea, Şcoala
de Arte Francisc Hubic, Teatrul Regina Maria şi Teatrul Szigligeti Szinaz, precizăm faptul
că există depusă la Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care aparţin
cultelor religioase din România, cererea nr. 37/19.12.2002, depusă de Episcopia RomanoCatolică. Având în vedere faptul că până la momentul actual Consiliul Judeţean Bihor nu a
primit nici o Decizie a Comisiei Speciale de Retrocedare, Consiliul Judeţean Bihor a
formulat plângere prealabilă către comisia specială în data de 21.11.2011, în temeiul Legii
554/2004, legea contenciosului administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,
urmând să promovăm o acţiune în contencios administrativ în cazul în care vom primi un
răspuns negativ;
 imobilului din str. Republicii nr. 35, precizăm faptul că există depusă la Comisia specială
de retrocedare a unor bunuri imobile care aparţin cultelor religioase din România, cererea
nr. 32/19.12.2002, depusă de Ordinul Călugăresc „Mizericordian” Oradea prin Episcopia
Romano-Catolică Oradea. Având în vedere faptul că până la momentul actual Consiliul
Judeţean Bihor nu a primit nici o Decizie a Comisiei Speciale de Retrocedare, Consiliul
Judeţean Bihor a formulat plângere prealabilă către comisia specială în data de 21.11.2011,
în temeiul Legii 554/2004, legea contenciosului administrativ, cu completările şi
modificările ulterioare, urmând să promovăm o acţiune în contencios administrativ în cazul
în care vom primi un răspuns negativ.
Din punct de vedere juridic au fost întocmite, verificate din punct de vedere legal şi avizate
contracte de administrare, de închiriere, de concesiune, comodat, donaţie, precum şi acte adiţionale
la contractele iniţiale, a fost acordată consiliere juridică şi au fost formulate opinii juridice, au fost
întocmite rapoarte de specialitate care vizează probleme de patrimoniu, la Hotărârile Consiliului
Judeţean Bihor pe anul 2011, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea, au fost
înscrise în CF unele imobile a căror situaţie juridică a fost soluţionată atât din punct de vedere
tehnic cât şi juridic în conformitate cu Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.
La momentul de faţă sunt în lucru, în vederea intabulării dreptului de proprietate a judeţului
Bihor, dosare care vizeză imobile, reprezentând în natură clădiri şi terenuri, după cum urmează:
Spitalul de psihiatrie Nucet – str. Pescăruşului nr.5 şi str. Republicii nr. 4, Grupul Şcolar “Ioan
Bococi” Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 42, Grupul Şcolar “George Bariţiu” Oradea, str.
G.Bariţiu nr.9, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Oradea, str. R.Ciorogariu nr.45,
Centrul Militar Judeţean, Oradea str. Dunărea nr.2, Serviciul de Ambulanţă Beiuş din str. Romană
nr. 7, Teatrul de Stat Regina Maria – imobilul din Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 8, Serviciul
de Ambulanţă Ştei, Centrul de Plasament de Tip Familial Bratca, Centrul de Plasament - Teren de
joc – Popeşti, Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică a persoanelor cu handicap
Remeţi.
Pentru gestionarea şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Bihor, au fost
iniţiate şi promovate hotărâri care au fost aprobate de plenul Consiliului Judeţean Bihor, iar
centralizat se prezintă după cum urmează:
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Denumire
Număr
Hotărâri privind completarea (intrări) inventarului bunurilor care
5
aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Bihor
Hotărâri privind scoaterea (ieşiri) unor bunuri din inventarul
3
domeniului public şi privat al Judeţului Bihor
Hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin
10
domeniului public şi privat al Judeţului Bihor
Hotărâri privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune
asupra unor bunuri reprezentând construcţii şi teren din Judeţului
10
Bihor
Hotărâri privind reglementarea situaţiei juridice a bunurilor care
8
aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Bihor
Total
36
Pentru realizarea atribuţiilor, Compartimentul Administrarea Patrimoniului a
colaborat cu unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Bihor, instituţiile
subordonate, direcţiile Consiliului Judeţean, precum şi cu specialişti din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor.
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV-LOGISTIC
În perioada de referinţă s-au executat lucrări şi servicii privind întreţinerea aparaturii şi
tehnicii de calcul, aparatelor de aer condiţionat, aparatelor de multiplicare, centralelor telefonice şi
ale aparatelor de telefonie, în vederea bunei desfăşurări ale activităţilor specifice aparatului propriu
al Consiliului Judeţean Bihor, atât la sediul din Parcul Traian nr. 5, cât şi la alte locaţii aparţinând
acestuia.
Prin grija Compartimentului Administrativ - Logistic, facturile emise de furnizorii de
servicii sau utilităţi privind: energia electrică, energia termică, apă rece, apă caldă, servicii de
telefonie (fixe şi mobile), internet şi digi TV, au fost plătite la timp şi fără penalităţi.
Din contractele încheiate cu furnizorii de servicii nu s-au constatat divergenţe, acestea au
fost derulate în condiţii bune.
Achiziţionarea, recepţionarea (operarea în acte: fişe de magazie, bonuri de consum) şi
distribuirea materialelor pe beneficiari a materialelor şi furniturilor de birou, imprimatelor tipizate,
tehnică de calcul, materialelor de curăţenie, materialelor consumabile şi a pieselor de schimb pentru
aparatura din dotare.
Realizarea gestionării materialelor, mijloacelor fixe şi ale obiectelor de inventar în folosinţă,
inclusiv casarea unor obiecte de inventar, conform legislaţiei în vigoare.
În perioada de referinţă s-a procedat la valorificarea ca fier vechi, respectiv deşeu de cupru
din gestiunea Consiliului Judeţean Bihor, a materialelor rezultate în urma reparaţiilor curente
efectuate la reţelele de distribuţie a energiei termice, la instalaţiile de climatizare şi cele electrice de
lumină, lucrări care au fost efectuate în sediul Consiliului Judeţean Bihor, corp B.
În cursul anului de referinţă Compartimentul Administrativ – Logistic a fost
antrenat în acţiunea de ”control” al Curţii de Conturi şi în acţiunea de ”inventariere
anuală” la finele cărora nu s-au constatat abateri sau lipsuri în gestiune.
COMPARTIMENTUL PARC AUTO
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Actvitatea compartimentului a avut menirea de a asigura condiţiile de transport necesare
pentru ducerea la îndepliniure a atribuţiilor şi sarcinilor specifice activităţi publice judeţene şi ale
aparatului propriu de specialitate al consiliului judeţean.
Pentru buna funcţionare a autovehiculelor din dotarea parcului propriu al instituţiei, s-a
asigurat întreţinerea acestora prin reparaţiile curente, reviziile tehnice şi inspecţiile tehnice peridice,
acestea fiind axecutate conform normelor prevăzute în “ Planul de service” ale acestora, cu
încadrarea strictă în prevederile bugetare.
S-a urmărit utilizarea judicioasă a autovehiculelor din dotare, cu încadrarea în normele
legale de consum, conform legislaţiei în vigoare, precum şi aprovizionarea cu piese de schimb,
anvelope, baterii-acumulatoare, combustibili, lubrefianţi şi alte materiale specifice.
Din contractele încheiate cu furnizorii de servicii nu s-au constatat divergenţe, acestea au
fost derulate în bune condiţiuni.
În cursul anului de referinţă, Compartimentul Parc Auto a fost antrenat în acţiunea de
“control“ al Curţii de Conturi, la finele căruia nu s-au constatat abateri.
COMPARTIMENTUL DESERVIRE
Prin grija comparimentului s-a asigurat curăţenia şi igiena sectoarelor de activitate ale
personalului consiliului judeţean şi a mediului ambiant, precum şi unele reparaţii curente la
instalaţiile sanitare, paza obiectivelor de interes judeţean, şi a locaţiilor unde îşi desfăşoară
activitatea personalul de specialitate al instituţiei, precum şi asigurarea de apă purificată (de masă)
în regim ”watercooler” pentru angajaţi.
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DIRECŢIA TEHNICĂ
I. SERVICIUL TEHNIC – INVESTIŢII
1. Lucrări de investiţii şi reparaţii curente.
a) Lucrări de investiţii:
- S-a finalizat obiectivul de investiţii "Amenajare Teatru în aer liber în Bastionul Ciunt,
Cetatea Oradea", fiind efectuată recepţia la terminarea lucrărilor.
Valoarea totală a obiectivului s-a ridicat la suma de 2.798.969,19 lei, din care suma totală
alocată din bugetul Consiliului Judeţean Bihor 1.450.558,31 lei.
- A fost demarată realizarea obiectivului de investiţii "Centru pentru Sistem de Informare
Turistică şi Bază Salvamont la Vadu Crişului, judeţul Bihor", fiind procurate o serie de materiale de
construcţii în sumă de 39.999,92 lei, necesare în vederea realizării lucrărilor.
- A fost încheiat contractul de finanţare pentru proiectul "Centru Naţional de Informare şi
Promovare Turistică Bihor" realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 5 –Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 –
Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii
României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi
Promovare Turistică şi dotarea acestora". Valoarea totală a proiectului este de 1.690.097,52 lei. A
fost demarată procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului de lucrări, fiind întocmite
documentaţiile pentru licitaţie.
b) Lucrări de reparaţii curente:
-S-a urmărit promovarea, contractarea şi urmărirea unor lucrări de reparaţii curente şi
anume:
-Reparaţii curente-lucrări de protecţie şi conservare la imobilul Consiliului Judeţean Bihor, din
mun. Oradea, Parcul Traian nr.5
-Lucrări de înlăturarea fenomenului de igrasie la imobilul Consiliului Judeţean Bihor din mun.
Oradea, Parcul Traian nr.5.
-Lucrări de reparaţii la fundaţiile de cărămidă la imobilul Consiliului Judeţean Bihor din mun.
Oradea, Parcul Traian nr.5.
-Reparaţii tencuieli interioare la imobilul Consiliului Judeţean Bihor din mun. Oradea, Parcul
Traian nr.5.
-Reparaţii pardoseli la imobilul Consiliului Judeţean Bihor din mun. Oradea, Parcul Traian nr.5.
-Lucrări de vopsitorii, glet şi zugrăveli la imobilul Consiliului Judeţean Bihor din mun. Oradea,
Parcul Traian nr.5.
-Lucrări de raparaţii la acoperişul sediului Consiliului Judeţean Bihor din mun. Oradea, Parcul
Traian nr.5.
-Reparaţii curente la instalaţiile de curenţi slabi (calculatoare şi telefonie) din sediul Consiliului
Judeţean Bihor, corp B, din mun. Oradea, Parcul Traian nr. 5.
-Reparaţii curente la instalaţiile de climatizare (aer condiţionat) din sediul Consiliului Judeţean
Bihor, corp B, din mun. Oradea, Parcul Traian nr. 5.
-Reparaţii curente la instalaţiile electrice de iluminat şi forţă din sediul Consiliului Judeţean
Bihor, corp B, din mun. Oradea, Parcul Traian nr. 5.
-Reparaţii curente la instalaţiile electrice pentru climă şi consumatori vitali din sediul
Consiliului Judeţean Bihor, corp B, din mun. Oradea, Parcul Traian nr. 5.
-Reparaţii curente la reţelele de distribuţie a energiei termice din sediul Consiliului Judeţean
Bihor, corp B, din mun. Oradea, Parcul Traian nr. 5.
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-Reparaţii curente prin amenajare dren cu pompă de evacuare apă la imobilul din Oradea, Piaţa 1
Decembrie, nr. 12.
-Lucrări de raparaţii la instalaţii la clădirea ISU Crişana, str. Avram Iancu, nr. 9.
-Lucrări de reparaţii la acoperişul clădirii ISU Crişana de pe str. Avram Iancu, nr. 9, Oradea.
-Lucrări de reparaţii curente interioare şi exterioare la clădirile ISU Crişana, str. Avram Iancu, nr.
9, Oradea.
-Reparaţii curente la Punctul Termic nr. 301 existent în subsolul clădirii din oradea, str. Dunărea,
nr. 2.
-Racordare la energie electrică a Teatrului de Stat, Oradea, Piaţa Regele Ferdinand, nr. 6.
-Alimentare cu energie electrică a Teatrului de Stat, Oradea, Piaţa Regele Ferdinand, nr. 6.
Valoarea totală a acestor lucrări de reparaţii curente realizate în anul 2011 este de
1.123.517,46 lei.
 În urma expirării perioadei de garanţie de bună execuţie s-a efectuat recepţia finală pentru
următoarele obiective:
-Reparaţii curente la imobilul din Oradea, Piaţa 1 Decembrie, nr. 12.
-Reparaţii interioare şi amenajări interioare spaţii la imobilul din str. Dunărea, nr. 2, Oradea.
-Reparaţii curente la instalaţiile sanitare şi la reţeaua de canalizare aferentă Instituţiei Arhitectului
Şef, Oradea, str. G. Bariţiu, nr. 9.
-Reparaţii curente la reţeaua de canalizare la sediul ISU Crişana, Oradea, str. Avram Iancu, nr.9.
-Reparaţii curente prin separarea şi redimensionarea circuitelor la instalaţia electrică din sediul
Consiliului Judeţean Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr. 5.
-Reparaţii curente la instalaţiile electrice, de telefonie şi climatizare din holul clădirii, parter corp
A, sediul Consiliului Judeţean Bihor, Parcul Traian, nr. 5
-Recablarea reţelei de calculatoare şi telefonie a Consiliului Judeţean Bihor la imobilul din str.
Parcul Traian nr. 5, Oradea.
-Lucrări de renovare la corp de clădire dreapta parter la imobilul Consiliului Judeţean Bihor,
Oradea, str. Dunărea, nr.2.
-Lucrări de renovare la sediul Instituţiei Arhitect Şef, din cadrul Consiliului Judeţean Bihor,
Oradea, str. G.Bariţiu, nr. 9.
-Reparaţii la instalaţia de încălzire centrală din cadrul Staţiei de Pompieri Aleşd.
2. Servicii de proiectare.
- S-a urmărit promovarea, contractarea şi prestarea serviciului de proiectare pentru
obiectivul "Reparaţii curente la sediul Consiliului Judeţean Bihor, corp B, Oradea, Parcul
Traian,nr.5", în valoare totală de 34.800,0 lei.
3. Lucrări de alimentare cu apă finanţate în cadrul Programului de alimentare cu apă la sate
aprobat prin GH nr.687/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
- A fost urmărită comportarea în timp (în perioada de garanţie de bună execuţie) a ultimului
obiectiv realizat în cadrul programului şi anume: "Alimentare cu apă în sistem centralizat a
localităţilor Sălacea şi Otomani, comuna Sălacea, jud.Bihor".
Astfel în perioada de garanţie de bună execuţie a acestui obiectiv de investiţii s-a solicitat
antreprenorului general SOLEL BONEH INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL realizarea
remedierilor pentru defecţiunile apărute în această perioadă.
De asemenea a fost efectuată recepţia finală pentru acest obiectiv.
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4. Lucrări de alimentare cu apă finanţate în cadrul "Programului privind reabilitarea,
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentare
cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativteritoriale cu resurse turistice", "Subprogramul alimentare cu apă aprobat prin HGR
nr.577/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
 În cadrul acestui program s-a urmărit derularea investiţiilor cuprinse în program, inclusiv
decontarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru anul 2011 de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Obiectivele de investiţii finanţate în cadrul programului în anul 2011 sunt:
-Alimentare cu apă a localităţii Cherechiu, comuna Cherechiu.
-Alimentare cu apă a localităţilor Tărcaia şi Tărcăiţa, comuna Tărcaia.
-Alimentare cu apă a localităţilor Forău, Prisaca şi Vălani de Beiuş, comuna Uileacu de Beiuş.
-Alimentare cu apă a localităţilor Finiş, Fiziş,Ioaniş şi Şuncuiş, comuna Finiş.
-Alimentare cu apă a localităţii Oşand, comuna Husasău de Tinca.
-Alimentare cu apă a localităţilor Tăutelec, Şişterea şi Şuşturogi, comuna Cetariu.
-Alimentare cu apă a localităţilor Hotar şi Subpiatră, comuna Ţeţchea.
-Alimentare cu apă a localităţii Uileacu de Munte, comuna Paleu.
-Alimentare cu apă a localităţii Sighiştel, comuna Câmpani.
-Alimentare cu apă a localităţilor Bunteşti, Leleşti şi Săud, comuna Bunteşti.
-Alimentare cu apă a localităţii Dicăneşti, comuna Drăgeşti.
-Alimentare cu apă a localităţilor Călugări şi Izbuc, comuna Cărpinet.
-Alimentare cu apă a localităţilor Şoimi, Borz şi Urviş de Beiuş, comuna Şoimi.
-Alimentare cu apă a localităţilor Bulz şi Remeţi, comuna Bulz.
-Alimentare cu apă a localităţii Sohodol, comuna Căbeşti.
-Alimentare cu apă a localităţilor Almaşu Mic şi Ghida, comuna Balc.
În cadrul Programului, în anul 2011 au fost finalizate, urmând a se efectua recepţia la
terminarea lucrărilor, următoarele obiective:
-Alimentare cu apă a localităţii Dicăneşti, comuna Drăgeşti.
-Alimentare cu apă a localităţii Sighiştel, comuna Câmpani.
-Alimentare cu apă a localităţii Uileacu de Munte, comuna Paleu.
-Alimentare cu apă a localităţilor Bulz şi Remeţi, comuna Bulz.
În cursul anului 2011, în cadrul programului au fost alocate fonduri de la bugetul de stat de
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru realizarea obiectivelor de investiţii
precizate mai sus în sumă de 6.354.393 lei.
5. Programul Operaţional Sectoria Mediu.
Consiliul Judeţean Bihor a intrat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
APAREGIO în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului
Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa Prioritară nr.1 –Extinderea şi modernizarea sistemelor de
apă şi apă uzată, pentru realizarea unor obiective de investiţii din judeţul Bihor.
Astfel în cursul anului 2011 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul
"Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor", cu termen de
finalizare până la data de 31.12.2014.
Lucrările cuprinse în cadrul proiectului se referă la lucrări de alimentare cu apă, canalizare
şi epurare ape uzate pentru: municipiul Oradea, municipiul Beiuş, comuna Tinca, comuna Oşorhei,
comuna Nojorid, comuna Biharia, comuna Sântandrei şi comuna Girişu de Criş.
Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 341.717.112 lei, inclusiv TVA.
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Contractul de finanţare a proiectului a fost încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi SC
COMPANIA DE APĂ Oradea SA, operatorul regional către care a fost delegată gestiunea
serviciului de alimenatre cu apă şi canalizare de către administraţiile publice locale din ADI
APAREGIO.
Astfel derularea proiectului se va face prin COMPANIA DE APĂ SA ORADEA, care a
realizat primele achiziţii în cadrul acestui proiect şi anume: "CS2 – Servicii de supervizare a
lucrărilor din cadrul proiectului Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Bihor" şi "CL12 –Execuţie lucrări Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare
menajeră în municipiul Oradea".
6. Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
 Prin OUG nr.105/2010 a fost aprobat Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.
 La începutul anului 2011 au fost înaintate către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului, la solicitarea acestuia, documentaţiile tehnice transmise de către primăriile din
judeţ, în vederea cuprinderii la finanţare în cadrul acestui program a obiectivelor de
investiţii pe trei domenii majore:
a) Modernizarea satului românesc, în cadrul acestui domeniu fiind transmise un număr de 36 de
documentaţii tehnice privind proiecte integrate (studii de fezabilitate). Valoarea totală a acestor
obiective de investiţii se ridică la suma de 414.626.108,0 lei.
b) Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate, în cadrul acestui domeniu fiind transmise un
număr de 46 de documentaţii tehnice (studii de fezabilitate). Valoarea totală a acestor obiective de
investiţii se ridică la suma de 402.723.894,0 lei.
c) Alimentare cu apă a localităţilor, în cadrul acestui domeniu fiind transmise un număr de 27 de
documentaţii tehnice (studii de fezabilitate). Valoarea totală a acestor obiective de investiţii se
ridică la suma de 71.099.366,0 lei.
A fost acordată asistenţă tehnică primăriilor din judeţ în vederea întocmirii documentelor
necesare în vederea avizării documentaţiilor tehnice de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului.
7. Diverse.
- Au fost analizate solicitările unităţilor bugetare din subordinea Consiliului Judeţean Bihor
cu privire la executarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii făcându-se propuneri privind alocarea
fondurilor necesare.
- Am participat la elaborări de studii, prognoze şi note de fundamentare privind realizarea
unor lucrări de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente finanţate de la bugetul local şi bugetul
de stat.
- S-au întocmit măsurători, liste de cantităţi de lucrări şi devize estimative pentru lucrări de
reparaţii curente la imobilele Consiliului Judeţean Bihor.
- S-a acordat asistenţă tehnică primăriilor din judeţ şi unităţilor aparţinătoare Consiliului
Judeţean Bihor, pe linia promovării obiectivelor de investiţii, respectiv proiectare, licitaţii,
contractare execuţie, urmărire execuţie lucrări şi recepţia acestora.
- Am participat în comisiile de inventariere a bunurilor şi mijloacelor fixe la nivelui
Consiliului Judeţean Bihor şi a instituţiilor subordonate.
- Am participat în comisiile de casare a bunurilor şi mijloacelor fixe la nivelul Consiliului
Judeţean Bihor şi a instituţiilor subordonate
- S-a participat în comisiile de licitaţii pentru concesionare terenuri, achiziţii de lucrări,
servicii şi produse.
- S-au întocmit analize, studii şi propuneri la nivelul judeţului Bihor privind realizarea
diferitelor programe de investiţii.
- Am participat în cadrul Comisiei Tehnico-Economice de avizare a indicatorilor tehnico50

economici pentru lucrări de investiţii.
- Au fost rezolvate sesizările reclamaţiile primite din judeţ, repartizate spre soluţionare de
către conducerea Consiliului Judeţean Bihor.
- A fost rezolvată corespondenţa repartizată spre soluţionare de către conducerea Consiliului
Judeţean Bihor.
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II. SERVICIUL LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI INVESTIŢII PE DRUMURI JUDEŢENE
Compartimentul Lucrări de Întreţinere şi Investiţii pe Drumurile Judeţene şi
Compartimentul Administrare Drumuri Judeţene sunt compartimentele de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean care asigură şi răspund de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin acestora pentru
administrarea reţelei de drumuri publice locale şi realizării lucrărilor de investiţii şi de reparaţii
curente pe drumurile judeţene.
Activitatea Compartimentului de Întreţinere şi Investiţii pe Drumurile Judeţene şi a
Compartimentului Administrare Drumuri Judeţene constă în verificarea lucrărilor, centralizarea
datelor, urmărirea comportării în timp a lucrărilor finanţate din bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bihor, din sume defalcate din TVA şi a HG nr.577/1997 pentru aprobarea Programului
privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Valoarea programului de lucrări executate din bugetul propriu al Consiliului Judeţean
Bihor pe anul 2011 a fost de 19.085.504,50 lei, bani care au fost utilizaţi pentru lucrări de
întreţinere a reţelei de drumuri judeţene pe timp de iarnă şi pe timp de vară, conform programului
de activitate pe anul 2011 defalcat după cum urmează:
încadrare
activ. cf. Denumirea lucrării
nomen *
Plăţi restante din anul 2010
102
întreţinere curentă pe timp de iarnă total:
trimestrul I 2011
trimestrul IV 2011
101
întreţinere curentă pe timp de vară total:
101.1
Întreţinerea părţii carosabile, specifică tip îmbrăcăminte
întreţinerea drumuri modernizate din care:
plombări
101.1.1.
covoare asfaltice
tratamente de regenerare
101.1.5.
întreţinere drumuri pietruite
101.2
întreţinere comună a tuturor drumurilor
101.2.1.
întreţinerea platformei drumului
101.2.2
+ asigurarea scurgerii apelor
101.2.4
+ asigurare esteticii rutiere (defrişări, toaletări)
101.2.3.
întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere din care:
semnalizare rutiera (orizontala si verticală) si bornare
parapeţi metalici deformabili (numai pe o parte din drumuri)
101.3
Întreţinere curentă a podurilor şi podeţelor
Sentinta comerciala SC Selina SRL – plata partiala
TOTAL LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE

Sume defalcate
din TVA –
Buget propriu
83.635,90 lei
1.604.305,05 lei
1.454.305,05 lei
150.000,00 lei
17.387.563,56 lei
16.629.199,28 lei
16.148.667,66 lei
8.760.716,95 lei
7.318.962,08 lei
68.988,63 lei
480.531,62 lei
637.487,08 lei
415.745,45 lei
221.741,63 lei
135.747,98,00 lei
85.993,65 lei
120.877,20 lei
10.000,00 lei
19.085.504,50 lei

Valoarea programului de investiţii publice finanţat din veniturile secţiunii de dezvoltare şi
din excedentul anului 2010 cuprinse în bugetul propriu al Judeţului Bihor pe anul 2011 a fost de
9.373.571,75 lei, bani care au fost utilizaţi pentru servicii de proiectare şi lucrări de investiţii pe
reţeaua de drumuri judeţene, conform programului de activitate pe anul 2011 defalcat după cum
urmează:
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Incadra
re
activ.
Denumirea lucrării
cf.
nomen
*
117
Drumuri Judetene - Lucrări în continuare
Modernizare DJ 190 F Abrămuţ – Sînlazăr (DJ 191), km 4+200–9+800,
L=5,600 km
Modernizare DJ 768 A Căpîlna – Ginta, km 8+560 – 22+590, L=14,030
km
Modernizare DJ 108J Remeţi-Baraj Leşu, km 0+000–7+371, L=7,371
km
Reabilitare DJ 792 A Beliu–Tinca–Leş, km 24+984 – 67+696,
L=42,712 km
Modernizare DJ767B DN76-Tăşad-Copăcel-Serghiş-DJ767,
km0+000-22+140, L=22,140 km
Modernizare DJ 797 A Bicaciu – Ianoşda - DN79, km 0+000–17+051,
L=17,100 km
TOTAL - Lucrări în continuare
Lucrari de refacere dupa calamitati- Lucrări în continuare
Alunecare de teren pe DJ 108 K Remeti-limita de judet
Alunecare de teren pe DJ 191B Sacalasau - Derna
Alunecare de teren pe DJ 108 I Bratca - Balnaca
TOTAL - Lucrari de refacere dupa calamitati
117
Servicii de proiectări drumuri judeţene
Reabilitare şi Modernizare DJ 764 – intersecţie DJ 764D
Amenajare trecere CF pe DJ 190F Abrămuţ + avize
Amenajare trecere CF pe DJ 792 A Tinca +avize
Avize în zona CFR pt Alunecare de teren pe DJ 108 I
Reparaţie pod pe DJ 709 A Uileacu de Beiuş
Expertiza tehnică pod pe DJ 108 I Bulz
Expertiza tehnică pod pe DJ 767 G Ineu
Expertiza tehnică pod pe DJ 767 D Bratca
Alunecare de teren pe DJ 764 Roşia
Alunecare de teren pe DJ 709 A Şoimi
Alunecare de teren pe DJ 767 C Dobresti – Lunca Sprie
Alunecare de teren pe DJ 191B Sacalasau (Biserica)
Alunecare de teren pe DJ 764 A Budureasa – Stâna de Vale
Reabilitare DJ 709 A Belfir-Pocola –documnetaţie de avizare
Modernizare DJ 191 Marghita – Tăşnad + documentatie de avizare
Modernizare DJ 191 Marghita – Tăşnad – restituiri din anii precedenti
Modernizare DJ 795A Husasău de Tinca–Mierlău–DJ768,
km 0+000-5+600 şi 10+100-11+450
Alunecare de teren pe DJ 108 H din DN 1H - Budoi
TOTAL SERVICII DE PROIECTARE
TOTAL GENERAL
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Program
- Lei -

3.191.640,00 lei
53.814,19 lei
1.500.000,00 lei
1.602.740,00 lei
1.149.999,95 lei
1.100.000,00 lei
8.598.194,14 lei
132.500,00 lei
181.700,00 lei
57.600,00 lei
371.800,00lei
0,00 lei
10.626,74 lei
9.136,09 lei
124,43 lei
9.999,36 lei
18.538,00 lei
24.800,00 lei
31.000,00 lei
19.964,00 lei
19.964,00 lei
14.942,00 lei
14.880,00 lei
14.942,00 lei
5.000,00 lei
78.700,00 lei
21.892,38 lei
78.405,20 lei
29.760,00 lei
403.577,61 lei
9.373.571,75 lei

Conform H.G.R. nr.577/1997 pentru aprobarea „Programului privind reabilitare,
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local”, pentru anul
2011 s-au alocat 19.486.806,16 lei pentru lucrări care s-au executat în continuare şi pentru lucrări
noi, repartizaţi astfel:
Denumire drum
N
r.
cr Indic
t. ativ

0

1

1

Poziţii
Kilometr
ice
Km

Traseu

2
JUDETUL
BIHOR
Lucrări
continuare

3

0+0008+000

Leheceni- Saliste 2+950de Vascau-Poiana 9+250

0+0004+250
0+0004 DC 25 Salard - Sisterea
8+000
Chesereu
- 0+0005 DC 5
Cherechiu
1+900
2+9005+760
0+0006 DC 139 Saud - Ferice
4+500
0+0007 DC 12 Olosig - Cubulcut
4+000
DJ 797B - Madaras 0+0008 DC 91
- Martihaz
5+800
Salacea - lim. Jud. 0+0009 DC 9
Satu Mare
5+700
Modernizare strazi
in loc.Cadea si
10
Sinicolau
de
Munte,
oras
Sacuieni
3

DC 3

Surse
MDRT
suplim
entare

Surse
MDRT
suplimen
tare

drum

4
5
256,7
6

lei
lei
lei
lei
6=7+8
7
8
9
+9
19.486.80 7.181.193,710.805.1 1.500.500
12,46
6,16
0
,00

în

DC 19 Vaida - Santimreu

2* DC 261

Adminis
trator

Program 2011
Surse
MDRT
TOTA (Credit
L
bugetar)

Curtuiseni - Vasad

8,00 Sălard
6,30

342.983,9
342.983,97
7

0,00

0,00

Criştioru 644.384,0
493.884, 100.500,0
50.000,00
de Jos
0
00
0

4,25 Curtuişeni
8,00 Sălard
1,90

100.000,
515.582,0
415.582,00
0,00
00
0
471.036, 200.000,0
971.036,0
300.000,00
00
0
0
100.000,
250.000,0
150.000,00
00
0

0,00

4,50 Buntesti

399.376,6
390.917,43 8.459,21
4

0,00

4,00 Săcuieni

62.521,01 62.521,01

0,00

Cherechiu
2,86

5,80 Mădăras
5,70 Sălacea

6,00 Săcuieni
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0,00

600.000,
650.000,0
50.000,00
00
0
302.662,1
302.662,16
0,00
6

0,00
0,00

100.000, 300.000,0
730.000,0
330.000,00
00
0
0

11 DC 110 DN 19B - Crestur

4+9006+400

Vintere
- 9+600Săldăbagiu Mic
14+600
DC
134
11+750DC 99 (Săldăbagiu Mic)12+75
DC 99
Căpâlna
(DJ
0+000DC 93 768A)-DC
99
2+600
(Săldăbagiu Mic)
DN 1(Osorhei )0+000DC 44 Fughiu-Husasău 9+100
Ineu
DC 243 Briheni Tabara,
DC 256 - Seghiste
-Stei,
Strada Fermei în
Lunca
si
str. Bisericii in
Susti
DC
0+000DN 76- Dicăneşti
192A
3+000
DJ 792 A - 0+000DC 96
Sititelec
4+000
0+000DC 149 Olcea - Hodişel
7+000
Olcea - Carasău - 13+400DC 97
Petid
20+600
DC 134

12

13

14

15
16
17
18

19 DC 236 Totoreni - Mierag

0+0002+400

Hidişel de Dobreşti
- Topa de Sus - 0+00020 DC 196 Corbeşti
6+400
Străzi
comuna
Dobreşti
DN 79 - Livada de 0+00021 DC 77
Bihor
6+900
22 DC 199
23

1,50 Abrămuţ
5,00

100.000,
150.000,0
50.000,00
00
0
0,00

0,00

0,00

0,00

468.708,2
9

0,00

468.708,
29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,10 Oşorhei

200.000,0
0

0,00

5,00 Lunca

1.466.113
1.000.00
466.113,39
,39
0,00

0,00

3,00 Drăgeşti

1.148.918
500.000,
648.918,09
,09
00

0,00

0,75

Căpâlna

2,60

4,00

Husasău
de Tinca

7,00 Olcea
7,20

Cociuba
Mare

2,40 Tărcaia

6,40

Dobreşti

9.090,92

0,00
0,00
772.742,0
472.742,
300.000,00
0,00
0
00
700.000, 300.000,0
1.600.000
600.000,00
00
0
,00
328.893,0
0

0,00 328.893,
00

421.803,0
21.803,0
400.000,00
0
0
259.415,2
5

0,00

Holod si 500.000,0
Sîmbăta
0

0,0

6,90 Nojorid
7,08

Modernizare străzi
iî comuna Mageşti
Str. principală loc.
Dobricioneşti

5,00 Măgeşti

650.000,0
0

0,00

3,00 Tileagd

0,00

0,00

0+0000+300
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100.000, 100.000,0
00
0

9.090,92

Sâmbăta - Rogoz - 0+000Dumbrăviţa Holod 7+080

24 DC 137 Tileagd- Călăţani

0,00

0,00

0,00

159.415, 100.000,0
25
0
500.000,
00

0,00

550.000, 100.000,0
00
0
0,00

0,00

0+0006+450
0+000DC 34 Sârbi - Sălard
5+000
Luncşoara
- 0+000DC 167
Gheghie
2+500
7+731DC 252 Chiscău - Giuleşti
9+870
Vaşcău - Camp - 1+000DC 244
Camp Moţi
7+500
2+500DC 59 Haieu - Brujac
3+400
Boianu Mare - 0+000DC 111
Huta
5+200
DN 75 - Harsesti - 0+000DC 143
Valea de Sus
7+620

25 DC 292 Avram Iancu - Ant
26
27
28
29
30
31
32

Avram
Iancu
Sârbi
5,00
Sălard

6,45

408.420,6
408.420,
0,00
67
7
- 150.000,0
100.000,
50.000,00
0
00

2,50 Auşeu

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

817.387, 200.000,0
1.317.387
300.000,00
00
0
,00
600.000, 100.000,0
850.000,0
6,50 Vaşcău
150.000,00
00
0
0
22.950,0
0,90 Sânmartin 93.287,53 70.337,53
0,00
0
Boianu
5,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Mare
2,14 Pietroasa

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomezeu
222.055,0
6,42 şi
0
Dobreşti

0,00

222.055,
00

0,00

34 DC 234

1,25 Beiuş

0,00

0,00

0,00

0,00

35

7,50 Nojorid

0,00

0,00

0,00

0,00

39.306,17

0,00

39.306,1
7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 DC 204

36
37
38
39

40
41
42
43
44

Pomezeu - Sitani - 0+000Lunca Sprie
6+417

Sânmartin de Beiuş 1+800- Delani
3+050
DJ 792A - Păuşa - 0+000DC 87
Şauaieu
7+500
Derna - Dernisşara 0+000DC 115
-Tria
10+100
Valea Mare de Criş 0+000DC 165
-Bălnaca
7+400
Bratca - Valea 0+000DC 174
Crişului
7+300
Comun Modernizare străzi
a
in Cartier Nou Sanmart Modernizare strazi
in
in satul Cordău
Modernizare strazi
in satul Rontau
0+000Popesti(DJ191A) - 1+200
DC 121
Bistra - Margine 1+8504+050
5+300DC 51 Săcădat- Chijic
9+300
DN 76- Vărăşeni - 0+000DC 202
Copăceni
3+500
DJ 797-Cheresig,
0+000DC 72 Strazi
in
sat
6+900
Cheresig
Strazi
in
sat
0+000Sudrigiu-sat; com
4+340
Rieni

45 DC 240 Rieni-

0+000-

7,62 Câmpani

10,10 Derna
7,40

Şuncuiuş
şi Borod

7,30 Bratca

1.086.259
760.812,
325.446,65
,04
39
199.791,1
Sânmartin
199.791,15
0,00
5
357.733,6
132.971,
224.762,20
8
48
3,40

Popeşti si
Abrămuţ

4,00 Săcădat

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

331.987,0
100.000,
231.987,00
0
00

0,00

3,50 Răbăgani

0,00

0,00

0,00

0,00

6,90 Toboliu

0,00

0,00

0,00

0,00

4,34 Rieni

900.000,0
600.000,
300.000,00
0
00

0,00

Rieni

176.269,0 150.000,00 26.269,0

0,00

2,15
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Cucuceni+Strazi 2+150
princ. com Rieni
PetrileniGhighişeni+Strazi 0+000DC 241
princ.
sat 1+400
Ghighişeni
Ceica (DN 76) - 0+00046 DC 193
Inceşti
1+500
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Pentru derularea H.G.R. nr.577/1997 pentru aprobarea „Programului privind reabilitare,
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local”, Consiliul
Judeţean Bihor prin intermediul Compartimentului Administrare Drumuri Judeţene s-a preocupat
de:
- managementul tehnic, financiar, administrativ şi monitorizarea Programului;
- supervizarea lucrărilor executate în cadrul Proiectului prin dirigenţie proprie;
- contabilizarea analitică a cheltuielilor suportate şi a plăţilor efectuate;
- verificarea facturilor înaintea efectuării plăţilor către contractori;
- raportarea lunară a stadiului de implementare a Programului.
Stadiul implementării proiectului: „Reabilitare şi Modernizare DJ 763 Sudrigiu –
Pietroasa – Cabana Padiş, Km 0+000 – 13+100 şi 19+650-35+100, L = 28,550 km, Judeţul
Bihor”.
Proiectul privind obiectivul: „Reabilitare şi Modernizare DJ 763 Sudrigiu – Pietroasa –
Cabana Padiş, Km 0+000 – 13+100 şi 19+650-35+100, L = 28,550 km, Judeţul Bihor”, este
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 în cadrul axei prioritare 2 –
„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, domeniul de intervenţie 2.1 –
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia /
reabilitarea şoselelor de centură”, fiind finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Finanţarea obiectivului a fost aprobată prin Contractul de finanţare Nr.25/22.12.2008,
încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Consiliul Judeţean Bihor.
Valoarea eligibilă a contractului de finanţare (inclusiv a actelor adiţionale la contract) se
ridică la suma de 64.176.920,04 lei (fără TVA) din care lucrări de construcţii montaj + organizare
de şantier, în sumă de 56.671.797,22 lei (fără TVA). Termenul de finalizare a lucrărilor, conform
contractului de finanţare este de 23 august 2012.
Contractul de execuţie a lucrărilor (în urma organizării licitaţiei) s-a semnat la valoarea de
46.623.518,97 lei (fără TVA).
Urmare a încheierii unor acte adiţionale pentru lucrările necuprinse în documentaţia de
licitaţie, valoarea contractului de execuţie la data actuală s-a modificat la suma de 49.793.063,48 lei
(fără TVA).
Din această valoare de 49.793.063,48 lei (fără TVA), în cursul anilor 2009-2011 au fost
executate lucrări în sumă de 34.178.025,66 lei (fără TVA), rămânând de executat în cursul anului
2012 lucrări în valoare de 15.615.037,82 lei (fără TVA), respectiv 19.362.646,89 lei (inclusiv
TVA).
În momentul de faţă, în contul Consiliului Judeţean Bihor mai există suma de 2.884.078,31
lei din rambursările primite până în momentul de faţă.
Împreună cu reprezentanţii Curţii de Conturi a României – Bihor s-a efectuat Auditul
performanţei utilizării fondurilor destinate drumurilor judeţene în anul 2010 la Consiliul Judeţean
Bihor.
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Au fost întocmite şi înaintate Guvernului României proiecte de hotărîre privind alocarea
unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2011 judeţului Bihor – pentru realizarea unor lucrări de reabilitare drumuri judeţene.
Activitatea de administrare a drumurilor a constat în întocmirea programelor de lucrări
pentru toate fondurile din care s-au executat lucrări pe drumurile publice ale judeţului Bihor.
(Buget propriu, sume defalcate din TVA, Hotărâri de Guvern şi HGR 577/1997).
De asemenea pentru toate lucrările enumerate din bugetul propriu al Consiliului Judeţean
Bihor s-au întocmit Documentaţiile de atribuire în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţii
publice, această activitate finalizându-se prin încheierea contractelor de execuţie cu diferiţi
constructori şi proiectanţi. În acest sens s-a asigurat o conlucrare permanentă între beneficiar,
constructor şi proiectant în vederea asigurării execuţiei lucrărilor în bune condiţii calitative şi
cantitative.
Compartimentul Lucrări de Întreţinere şi Investiţii pe Drumurile Judeţene şi
Compartimentul Administrare Drumuri Judeţene urmăresc comportarea în timp a tuturor lucrărilor
de artă (poduri, podeţe, ziduri de sprijin, gabioane, etc.) precum şi a drumurilor aflate în
administraţia proprie, realizându-se evidenţa la zi a Cărţii Tehnice a acestor lucrări.
Tot în cadrul activităţii de administrare s-au eliberat acorduri şi autorizaţii pentru lucrările
care s-au executat în zona drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean
Bihor.Toate aceste autorizaţii eliberate de către Compartimentul Administrare Drumuri Judeţene au
fost urmărite şi verificate în teren de către inspectorii de specialitate din zonele respective, astfel
încât să se monitorizeze respectarea termenelor şi a condiţiilor impuse în autorizaţii, conform
legislaţiei şi normativelor în vigoare.
În anul 2011, în cadrul Compartimentului administrare drumuri judeţene s-au eliberat un
număr de:
- 46 acorduri pentru lucrări în zona drumurilor judeţene
- 9 autorizaţii pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor de interes
judeţean.
Deasemenea, s-au depus cereri pentru eliberarea Certificatelor de urbanism şi emiterea
Autorizaţiei de Construire, la un număr de 20 de lucrări pentru care s-au făcut demersurile pentru
obţinerea avizelor.
La nivelul Compartimentului Lucrări de Întreţinere şi Investiţii pe Drumurile Judeţene şi
Compartimentului Administrare Drumuri Judeţene s-a asigurat sprijinul şi asistenţa tehnică de
specialitate pentru lucrări de drumuri la cererea Consiliilor Locale, respectiv a primăriilor din
judeţul Bihor pentru o bună colaborare şi informare reciprocă.
S-au soluţionat şi alte probleme de natură tehnică (legate de activitatea de drumuri) din sfera
de activitate a Direcţiei Tehnice.
Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii
Prin O.U.G. nr.105/2010 a fost aprobat Programul Naţional de Dezvoltare a infrastructurii.
La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului am inventariat şi transmis la
Bucureşti documentaţiile tehnice întocmite de către administraţiile publice locale din judeţ, în
vederea cuprinderii la finanţare în cadrul acestui program a obiectivelor de investiţii pe domeniul
major: „Reabilitare şi modernizare 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes
local”.
Au fost cuprinse un număr de 116 documentaţii tehnice întocmite (în diferite faze de
proiectare) în valoare de 1.387.957.974,67 lei, fiind cuprinse în program drumurile judeţene şi
comunale conform anexei:
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JUDETUL BIHOR
Localitate/
Nr.
Administrator
crt.
drum

Denumire obiectiv

Modernizare DJ 191 Marghita – Tasnad, Tronson 1, km 41+751 –
km 48+514
Modernizare DJ 191 Marghita – Tasnad, Tronson 2, km 48+514–
Consiliul Judetean
km 53+441
Modernizare DJ 191 Marghita – Tasnad, Tronson 3, km 53+441–
Consiliul Judetean
km 59+960
Total DJ BIHOR
Batar
Modernizare străzi în comuna Batăr
Borod
Modernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Borod
Buduslau
Modernizare străzi şi drumuri în comuna Buduslau
Cabesti
Modernizare străzi în comuna Căbeşti
Modernizare străzi în localitatea Boiu, modernizare străzi în
Ciumegiu
localitatea Ciumeghiu, modernizare străzi în localitatea Ghiorac,
Cociuba Mare
Modernizare DC 102 şi străzi în comuna Cociuba Mare
Cristioru de Jos Modernizare strazi si DC 262 in comuna Cristioru de Jos
Curatele
Modernizare drum comunal 221 Curăţele – oraşul Beiuş
Dragesti
Modernizare DC 190, DN 76 - Stracos
Modernnizare şi asfaltare străzi în comuna Gepiu, localităţile
Gepiu
Gepiu şi Bicaci
Holod
Modernizare drum comunal DC 200 în comuna Holod
Husasau de Tinca Modernizare străzi în comuna Husasau de Tinca
Lunca
Modernizare DC 242 DC 243 comuna Lunca
Madaras
Modernizare DC 95 Homorog – Tulca şi străzi Homorog
Madaras
Drum colector în zona de producţie, depozitare şi acces DN 79
Magesti
Modernizare străzi în comuna Măgeşti
Olcea
Reabilitare şi modernizare DC 97 Olcea km 11+500 – 15+000,
Sacadat
Reabilitare drum comunal DC 50 Sacadat - Borsa
Sacueni
Modernizare drum de legătură Cadea – Sannicolau de Munte
Simian
Modernizare DC 7 Şimian-Şilindru
Modernizare străzi în localităţile Cordău, Cihei, Betfia, Haieu şi
Sinmartin
Sînmartin
Sintandrei
Modernizare străzi în Sîntandrei şi Palota, comuna Sîntandrei
Sinteu
Modernizare drumuri de interes local in comuna Sinteu
Stei
Modernizare drumuri de interes local în oraşul Stei
Stei
Reabilitare şi modernizare străzi de interes local în oraşul Stei
Tarcaia
Modernizare DC 235 Tărcaia – Tărcăiţa, km 0+000 – 7+000
Tauteu
Modernizare străzi în comuna Tăuteu
Uileacu de Beius Modernizare drumuri şi străzi în comunei Uileacu de Beiuş
Viisoara
Modernizare drumuri şi străzi în comuna Viisoara
Total DC/Strazi Bihor
TOTAL BIHOR

Lungime
tronson
(Km)

1 Consiliul Judetean

6,763

2

4,927

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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6,519
18,209
15,758
20,000
12,430
8,190
6,500
16,260
5,030
6,100
4,335
7,021
6,100
5,000
14,000
3,450
0,800
4,730
3,415
5,216
7,333
16,340
7,030
9,136
7,481
3,448
4,924
7,000
8,647
7,532
12,880
236,086
254,295

III. COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ
În anul 2011, Compartimentul Informatică din cadrul Consiliului Judeţean Bihor a asigurat
buna funcţionare şi adaptare a sistemului informatic la necesităţile curente ale instituţiei.
Din punct de vedere software au fost întreţinute următoarele aplicaţii:
1. LEX EXPERT - Consultarea bazei de date legislative a României;
2. Evidenţa şi calculul salariilor personalului instituţiei;
3. Contabilitatea bugetului propriu al instituţiei;
4. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local judeţean;
5. Contabilitatea de gestiune a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi a materialelor;
6. Gestiunea obiectivelor de investiţii ale consiliilor locale, ale consiliului judeţean - buget propriu
şi ale unităţilor administrativ-teritoriale din subordinea C.J.Bihor;
7. Elaborarea ordinelor de plată, declaraţii privind obligaţiile de plăţi;
8. Publicarea la timp pe pagina proprie de Internet a documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare
(declaraţii de avere, date despre consiliile locale, elemente definitorii ale judeţului Bihor etc.);
9. Întreţinerea şi publicarea anunţurilor de interes general pe pagina de Intranet şi Internet a
instituţiei;
10. Management centralizat al utilizatorilor de reţea;
11. Management centralizat al căsuţelor de e-mail găzduite pe domeniul cjbihor.ro
12. Management centralizat antivirus.
Consilierilor judeţeni li s-au asigurat funcţionarea în bune condiţii a computerelor portabile
din dotare, acces wireless securizat la Internet în sala de şedinţe şi sonorizarea.
S-a făcut întreţinerea şi update-ul la următoarele aplicaţii: calcul salarii, evidenţă state de
funcţii, evidenţă personal, interfaţă declaraţii.
Protecţia antivirus a fost asigurată intern, prin protecţia la nivelul serverului de mail cu
soluţia de antivirus Clamav şi ca soluţie anti-spam Spam Assassin iar la nivelul staţiilor prin
BitDefender Profesional.
Comunicarea formală prin pagina de INTRANET a dus la dezvoltarea şi armonizarea
relaţiilor în interiorul instituţiei şi a infrastructurii de informatică.
Au fost luate măsuri de sporire a protecţiei reţelei de calculatoare, pentru pierderi
accidentale atât prin măsuri hardware cât şi software.
Au fost asigurate condiţii optime de desfăşurare a licitaţiilor electronice şi a celorlalte
categorii de achiziţii.
S-a realizat migrarea controlerelor de domeniu de la Windows 2003 server la windows 2008
server.
Din punct de vedere hardware, Compartimentul informatică s-a preocupat de menţinerea
dotării tehnice la nivelul cerinţelor actuale şi au fost achiziţionate, configurate, testate şi puse în
funcţiune următoarele:
-15 computere
-3 monitoare
-14 ups-uri si 10 surse de alimentare.
-1 server
-95 licenţe Windows 7
-Licenţă Windows 2008 server
-12 imprimante
-2 switchuri
S-a asigurat intervenţia şi consultanţa tehnică hardware şi software pentru personalul din
cadrul aparatului propriu, consilierii judeţeni şi pentru consiliile locale care au solicitat sprijinul.
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IV. COMPARTIMENTUL – UNITATE JUDEŢEANĂ PENTRU MONITORIZAREA
SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
În anul 2011, personalul Unităţii Judeţene de Monitorizare şi-a desfăşurat activitatea, în
conformitate cu:
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;
- Hotărârea Guvernului nr.246/2006;
- Planul de Măsuri şi Acţiuni pentru Implementarea Strategiei Naţionale pentru accelerarea
dezvoltării S.C.U.P. elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor;
- Planul de Măsuri la Strategia Judeţeană pentru dezvoltarea accelerată a S.C.U.P. în perioada 2007
– 2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.105 din 31.07.2007;
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr.61 din 30.04.2008.
Unitatea Judeţeană de Monitorizare a efectuat în anul 2011 activităţi specifice constând în:
- coordonarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor locale de dezvoltare a S.C.U.P.la nivelul
celor 91 de comune şi 6 oraşe;
- asigurarea asistenţei de specialitate şi a modelului cadru pentru elaborarea strategiilor de
dezvoltare;
- realizarea chestionarelor privind parametrii tehnico-economici ai serviciilor comunitare de utilităţi
publice;
- colectarea datelor tehnico-economice privind utilităţile publice, de la operatori şi autorităţile
administraţiei publice locale, în vederea elaborării ,,Strategiei Judeţene Revizuite privind
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice ”în perioada 2007 - 2013;
- pregătirea şi înaintarea către Ministerului Administraţiei şi Internelor, Instituţiei Prefectului, a
rapoartelor trimestriale şi anuale referitoare la serviciile comunitare;
- verificarea veridicităţii acţiunilor şi a datelor emise de către unităţile administrativ-teritoriale şi
operatori, prin deplasări în teren;
- asistarea unităţilor administraţiei publice locale în procesul de accesare şi atragere a fondurilor
pentru investiţii;
În vederea accesării fondurilor europene, Programul Operaţional Sectorial, Axa 4,
Domeniul Major de Intervenţie 4.2., Unitatea Judeţeană de Monitorizare a asistat şi monitorizat 16
studii de fezabilitate, ce au fost depuse la Organismul Intermediar pentru Energie (O.I.E.) din
cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. La cele două studii de
fezabilitate depuse de Consiliul Judeţean, U.J.M. a participat la realizarea fiecărui corigendum,
solicitat de O.I.E.
În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România HURO/1101,
Unitatea Judeţeană de Monitorizare, a iniţiat realizarea a patru proiecte ce vizează utilităţile publice
în comunele: Borş, Ciuhoi, Sîrbi şi Curtuişeni, în parteneriat cu administraţii publice locale din
Ungaria.
Consiliul Judeţean prin activităţile specifice ale Unităţii Judeţene de Monitorizare şi-a adus
aportul la obţinerea următorilor indicatori tehnico-economici:
Indicatori de performanţă privind serviciile comunitare până la 30.09.2011
1. s-au elaborat, revizuit şi aprobat prin hotărâri ale consiliilor locale un număr de 73 strategii
de dezvoltare, din care: 3 strategii la oraşe şi 70 la comune;
2. pentru accesarea fondurilor europene şi guvernamentale s-au elaborat: 204 studii de
fezabilitate din care: 10 studii la oraşe şi 194 la comune şi 219 proiecte tehnice de execuţie din
care: 16 la oraşe şi 203 la comune;
3. Valoarea investiţiilor cuprinse în cele 423 de studii de fezabilitate şi proiecte este de: 2 071
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253.82 mii lei din care: 211 631.24 mii lei la oraşe şi 1 859 622.58 mii lei la comune;
4. Lungimea reţelei de distribuţie a apei – 2263.24 km din care: 267.83 km la oraşe şi 1 995.41
km la comune;
5. Populaţia beneficiară a sistemului de alimentare cu apă a fost la 30 septembrie 2011 de 96.63
% gospodării în oraşe şi 38.05 % gospodării în comune;
6. Lungimea reţelei de canalizare a fost de 346.31 km din care: 146.60 km la oraşe şi 199.71 km
la comune;
7. Populaţia beneficiară a sistemului de canalizare a fost la 30 septembrie 2011 de 61.55 %
gospodării în oraşe şi 3.99 % gospodării în comune;
8. Numărul de staţii de epurare a apei menajere a fost de 15 bucăţi din care: 4 în oraşe şi 11 în
comune;
9. Lungimea reţelei de distribuţie a energiei termice în sistem centralizat -1.853 m;
10. Numărul de puncte termice – 3 bucăţi;
11. Numărul de locuitori racordaţi la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice a fost
de 859 locuitori;
12. Colectarea selectivă a deşeurilor s-a efectuat în 4 oraşe şi 26 comune;
13. Numărul de gospodării care au încheiat contracte de salubrizare a fost de 276 din care: 17
840 la oraşe, iar 70 436 la comune;
14. Iluminatul public a cuprins o reţea de 3 044.63 km, din care: 193,59 km în oraşe , iar 2
851.04 km în comune;
15. Numărul de gospodării neracordate la curent electric a fost de 1638, din care: 65 la oraşe ,
iar 1573 la comune;
16. Numărul de gospodării ce nu au beneficiat de iluminat public a fost de 2 978 din care: 94 în
oraşe, iar 2 884 în comune;
În conformitate cu H.G. nr. 246 / 2006, Unitate Judeţeană de Monitorizare a întocmit în
anul 2011 un număr de 8 rapoarte privind serviciile comunitare de utilităţi publice.
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V. COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
Conform Programului Judeţean de Transport prin curse regulate pe perioada 2008-2013
aprobat şi actualizat, Consiliul Judeţean Bihor prin Autoritatea Judeţeană de Transport gestionează
un număr de 190 de trasee, acoperind tot teritoriul judeţului. De asemenea, în judeţul Bihor exista
un număr de 123 de trasee operate prin curse regulate speciale, licenţiate de Consiliul Judeţean
Bihor.
În conformitate cu Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean
de persoane prin curse regulate şi regulate speciale şi în baza atribuţiilor conferite de lege,
Autoritatea Judeţeană de Transport a efectuat atât verificări în trafic cât şi consultări cu operatorii
de transport pentru a putea corela în permanenţă necesitaţile reale de deplasare ale populaţiei cu
Programul Judeţean de Transport, astfel încât să poată răspunde prompt oricăror schimbări apărute.
Astfel, au fost înaintate spre aprobare Consilului Judeţean Bihor un număr de 10 modificări ale
programului stabilit.
Din numărul total de 187 de trasee sunt operate de transportatori licenţiaţi în prezent 148.
Pentru atribuirea traseelor libere şi a celor la care au renunţat operatorii de transport au fost
organizate prin intermediul Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională 4
licitaţii la care au fost atribuite 4 trasee.
Au fost analizate un număr de 106 dosare depuse în vederea eliberării licenţelor de traseu
pentru curse regulate speciale în trafic judeţean, iar în unele cazuri au fost transmise solicitări de
clarificare, fiind eliberate în final 103 de licenţe, însumând încasări la bugetul Consiliului Judeţean
în valoare de 53171 lei.
Au fost organizate 25 acţiuni de control în parteneriat cu Poliţia Rutieră şi cu Autoritatea
Rutieră Română - Agenţia Bihor fiind constatate un număr de 12 abateri, aplicându-se 4 sancţiuni
cu avertisment în cazul abaterilor uşoare şi cu sancţiuni contravenţionale abaterile grave, în
cuantum total de 60.000 lei, iar în 3 cazuri fiind aplicată şi sancţiunea complementară de
suspendare a dreptului de utilizare al vehiculului pentru o perioada de 6 luni, prin reţinerea
plăcuţelor şi a certificatului de înmatriculare.
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VI. COMPARTIMENTUL MEDIU
1. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU – AXA 2
Prin HCJ nr. 10/28.01.2010 a fost aprobat Acordul de Implementare încheiat între
Ministerul Mediului şi Pădurilor, consorţiul de firme EPEM Grecia/ISPE Bucureşti în calitate de
consultant şi Consiliul Judeţean Bihor care este beneficiarul proiectului de asistenţă tehnică „Sprijin
pentru AM POS Mediu, în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin Axa 2 din POS
Mediu”. În cadrul acestui proiect se relizează aplicaţia de finanţare pentru proiectul ,,Sistem de
management integrat al deşeurilor solide din judeţul Bihor”(SMID), la care solicitant eligibil este
tot Consiliul Judeţean Bihor.
Conform Acordului de Implementare şi a Ghidului Solicitantului, Consiliul Judeţean Bihor,
prin Compartimentul Mediu, a îndeplinit următoarele sarcini pe parcursul anului 2011:
- A fost înfiinţată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ECOLECT GROUP prin
Încheierea nr.119/A/2011, emisă de Judecătoria Oradea în data de 17.05.2011. Din această
asociaţie fac parte toate cele 101 unităţi ale administraţiei publice locale din judeţul Bihor, precum
şi Consiliul Judeţean Bihor în calitate de membru fondator. De asemenea, a fost obţinut Certificatul
de înregistrare fiscală nr. 0513819 de la Direcţia Finanţelor Publice Bihor, atribuit în data de
8.06.2011, iar la Bancpost Oradea a fost deschis contul bancar pentru ca asociaţia să-şi poată
începe activitatea.
- Toate amplasamentele propuse în vederea realizării investiţiilor preconizate a se finanţa prin
proiectul SMID, au fost verificate de către Compartimentul Mediu împreună cu reprezentanţii
Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului şi cei ai Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică pentru
a stabili dacă amplasamentele îndeplinesc condiţiile de mediu şi nu afectează sănătatea populaţiei
din zonă.
- Compartimentul Mediu a întocmit modelele de hotărâri şi de adeverinţe pentru terenurile care
vor fi puse la dispoziţia proiectului SMID. Conform acestor modele, consiliile locale ale unităţilor
administrative tertoriale din Oradea, Beiuş, Marghita, Salonta, Săcueni şi Ştei au adoptat HCL-urile
prin care au dat terenurile respective spre administrarea Consiliului Judeţean Bihor şi au emis
adeverinţe prin care atestă proprietatea publică a terenurilor, precum şi faptul că nu sunt cereri de
retrocedare şi că nu fac obiectul nici unui litigiu privind stabilirea şi delimitarea proprietăţii. Pe
toată perioada derulării acţiunii, Compartimentul Mediu a asigurat consultanţă şi a urmărit
îndeplinirea acestor obligaţii de către toate primăriile vizate.
- A fost întocmită o documentaţie care a fost depusă la Instituţia Arhitectului Şef din cadrul
Consiliului Judeţean Bihor în vederea obţinerii unui Cerificat de Urbanism. În data de 21 iunie
2011 a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 191 în scopul întocmirii studiului de fezabilitate
pentru proiectul SMID.
- Au fost întocmite documentaţiile PUZ în vederea introducerii în intravilanul localităţilor a
amplasamentelor de la Beiuş şi Ştei. Documentaţiile respective sunt în curs de aprobare prin HCLuri.
- A fost depusă o Notificare cu nr. 10.894/ 24 iunie 2011 către Agenţia Judeţeană pentru
Protecţia Mediului în vederea obţinerii Acordului de Mediu pentru proiectul SMID. În urma
parcurgerii procedurii SEA, conform HG nr. 1.076/2004, a fost emisă Decizia nr. 230/22 august
2011.
- Au fost întocmite modele de hotărâri şi de adeverinţe ce au fost transmise către primăriile
care deţin depozite neconforme de deşeuri ce urmează să fie închise prin proiectul SMID. Prin
adoptarea acestor hotărâri, depozitele neconforme de deşeuri sunt date în administrarea Consiliului
Judeţean Bihor, pe perioada de derulare a proiectului, iar adeverinţele atestă că terenurile ocupate
de aceste depozite nu sunt solicitate în instanţă şi nici nu fac obiectul unui litigiu.
64

- Consiliul Judeţean Bihor, prin Compartimentul Mediu, a iniţiat şi elaborat un Acord de
asociere privind modalitatea de integrare a depozitului ecologic judeţean de deşeuri şi a instalaţiilor
aferente în proiectul de management integrat al deşeurilor solide din judeţul Bihor, propus spre
finanţare prin Axa 2 POS Mediu. Acest Acord a fost prezentat părţilor interesate respectiv,
Primăriei municipiului Oradea, investitorului Keviep Kft. din Ungaria şi operatorului depozitului
SC Ecobihor SRL. După discuţii şi negocieri, a fost semnată forma finală agreată de toţi partenerii,
iar Acordul a fost aprobat de Consiliul Judeţean Bihor prin HCJ nr. 183/31 august 2011 şi de
Consiliul Local al municipiului Oradea prin HCL nr. 597/30 august 2011.
- Pe tot parcursul anului 2011, a avut loc un schimb de corespondenţă cu Consultantul
EPEM/ISPE şi AM POS Mediu în vederea definitivării listei investiţiilor ce urmează a fi realizate
prin proiectul SMID. În acest scop au fost întocmite note de fundamentare şi au fost argumentate
propunerile de investiţii susţinute de Consiliul Judeţean Bihor. De asemenea, s-a participat la
întâlnirile de analiză a stadiului de progres a proiectului SMID care au avut loc la sediul AM POS
Mediu Bucureşti.
- După negocierile cu Consultantul EPEM/ISPE şi AM POS Mediu privind investiţiile ce se vor
realiza prin proiectul SMID, a fost elaborat un prim draft a Aplicaţiei de Finanţare respectiv,
Cererea de Finanţare, Studiul de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu şi Analiza Instituţională. În
prezent, Aplicaţia de Finanţare este analizată de firma Jaspers din partea UE, de OI POS Mediu şi
de către beneficiar – Consiliul Judeţean Bihor.
- Valoarea estimată a proiectului SMID este de 51.743.690 euro (inclusiv TVA).
2. CONTROLUL POLUĂRII CU NUTRIENŢI
- A fost asigurată participarea la implementarea proiectului ,,Controlul Poluării cu Nutrienţi”
din comuna Sălacea. Lucrările de execuţie şi recepţia echipamentelor au fost urmărite să respecte
proiectul, încheindu-se un proces verbal în acest sens.
- În data de 14 decembrie 2011 a avut loc recepţia lucrărilor de construire a platformelor de
depozitare a gunoiului de grajd şi a celor 73 de unităţi individuale de depozitare a gunoiului de
grajd.
- Valoarea totală a proiectului a fost de 607.850 euro, contribuţia Consiliului Judeţean Bihor
fiind de 26.130 euro.
3. DIVERSE
- În fiecare semestru, au fost realizate matricile de monitorizare a măsurilor din Planul Local de
Acţiune pentru Mediu pentru care Consiliul Judeţean Bihor are responsabilitate de implementare
şi/sau monitorizare.
- Au fost făcute informări către toate primăriile din judeţ privind Programul de îmbunătăţire a
calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate.
- Compartimentul Mediu a organizat acţiuni de plantare a arborilor în cadrul Campaniei
Naţionale de Împădurire (comuna Sârbi).
- Au fost înştiinţate toate primăriile din judeţ despre modul de desfăşurare a Campaniei
Naţionale ”Let's Do It, Romania! - curăţenie în toată ţara întro singură zi” şi a asigurat mobilizarea
angajaţilor Consiliului Judeţean Bihor pentru a participa la această acţiune (comuna Vârciorog).
- De asemenea, Compartimentul Mediu a participat la acţiuni de conştientizare a populaţiei
privind colectarea selectivă a deşeurilor, împreună cu Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului,
Primăria municipiului Oradea şi SC Ecobihor SRL.
65

- Au fost rezolvate sesizările şi reclamaţiile primite din judeţ, repartizate spre soluţionare de
către conducerea Consiliului Judeţean Bihor.
- A fost rezolvată corespondenţa repartizată spre soluţionare de către conducerea Consiliului
Judeţean Bihor.
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VII. COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE REGIONALĂ
În anul 2011, în cadrul Compartimentului Dezvoltare Regională au fost elaborate, depuse
spre evaluare şi au fost declarate eligibile - în consecinţă au intrat în finanţare următoarele proiecte:
1) Titlul proiectului: „Cercetări ştiinţifice legate de starea şi hidrogeologia corpurilor de ape
subterane transfrontaliere din Bazinul Crişurilor (BIHAR-BIHOR), ACRONIMUL –
BIHARAQUA
Acest proiect depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România
2007-2013 CBC- Domeniul major de intervenţie 2.2. Promovarea cooperării în domeniul C+D şi
inovaţiei, Acţiunea 2.2.2. Realizarea de proiecte comune de cercetare, cu un buget total de
398948,10 Euro a fost finalizat în cursul anului 2011.
2) Titlul proiectului : “Înfiinţarea Agenţiei Interregionale de ştiri Hajdu-Bihar - Bihor“
HURO/0801/056 - Proiectul depus pe Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România
2007-2013 Ac ţiunea 1.2.3 Programe de ştiri transfrontaliere, Valoare totală: 449620 Euro este în
curs de finalizare până la data de 31 decembrie 2011.
3) Titlul proiectului : “Aventură, odihnă, distracţie – promovarea ofertelor turistice din
judeţul Bihor şi Hjdu-Bihar“ – Proiectul depus pe Programul de Cooperare Transfrontalieră
Ungaria –România 2007-2013, Acţiunea 2.1.3 Dezvoltarea turismului, Valoare totală: 492.250
Euro a fost finalizat în cursul anului 2011.
4) Titlul proiectului : “Platformă de C+D româno-maghiară pentru susţinerea proiectelor de
cercetare în domeniul clădirilor inteligente“
Proiectul depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România
2007-2013 CBC - Ac ţiunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii comune de cercetare, în valoare
totală de: 985 000 Euro a fost aprobat – este în implementare.
5) Titlul proiectului : “Colaborarea Sistemelor Sanitare ale Judeţelor Bihor“
Proiectul depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România
2007-2013 - Ac ţiunea 2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru protejarea sănătăţii şi prevenirea
ameninţărilor commune, în valoare totală de 2 133 261,32 Euro se află în faza de implementare.
6) Titlul proiectului: „Program de cercetare pe teritoriul euroregional Bihar-Bihor pentru
cunoaşterea situaţiilor hidrogeologice a corpurilor de apă termală transfrontaliere”
Proiectul depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România
2007-2013 - Domeniul major de intervenţie 2.2. Promovarea cooperării în domeniul C+D şi
inovaţiei, Ac ţiunea 2.2.2. Realizarea de proiecte comune de cercetare, cu un buget total de 400.000
Euro se află în faza de implementare.
7) Titlul proiectului: “Realizarea sistemului de conducte pentru apa de ploaie (pluvială) pe
teritoriul Oraşului Săcueni”HURO/0802/139
Proiectul depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România
2007-2013, în valoare totală de 519.700 euro se află în faza de implementare.
8) Titlul proiectului: „Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile protejate din Bihor şi
Hajdu-Bihar” HURO/0802/087,
Proiectul depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România
2007-2013, în valoare totală de 500.000 euro se află în faza de implementare.
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9) Titlul proiectului: „CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE A
TURISMULUI – BIHOR”
Proiectul depus în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5 –
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca
destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică
(CNIPT) şi dotarea acestora a fost aprobat şi se află în faza de implementare.
Bugetul total: 1 692 226 lei
10) Titlul proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente operaţionale pentru intervenţii
în situaţii de urgenţă” finanţat în cadrul POR, DMI 3.3 (în cadrul ADI Transilvania de Nord)
Bugetul total: 9.285.308,2 lei
11) Titlul proiectului “Călător prin Bihor”, POR 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea
Durabilă şi Promovarea Turismului, DMI 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea
Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a
activităţilor de marketing specifice
Bugetul total: 404.014,19lei
În anul 2011 au fost elaborate şi depuse spre evaluare 4 proiecte, care în momentul de faţă
se află în faza de evaluare.
12) Titlul proiectului: „Development of technical studies and plans for connecting Bekes
County with touristic interest points from Bihor County via Arad County”
Depus pe Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România 2007-2013 în
calitate de Lider de proiect
Valoare totală proiect: 207.149,00 euro
13) Titlul proiectului: „Cross Border Media Network for Efficient Communication
Channels”
Depus pe Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România 2007-2013 în
calitate de partener de proiect
Valoare totală proiect: 1.026.882 euro
14) Titlul proiectului: „Cross-border rural development with bio energy”
Depus pe Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România 2007-2013 în
calitate de partener de proiect
Valoare totală proiect: 440 800 euro
15)
Titlul proiectului „Land Use, Landscape Management and Protection Against
Erosion and Hydrological Risk” în cadrul Programului de Cooperare Transnationala Sud-Estul
Europei 2007-2013.
În cadrul Compartimentului Dezvoltare Regională s-au iniţiat următoarele Hotărâri
de Consiliu:
Iniţierea HCJ prin redactarea expunerii de motive si a raportului de specialitate privind
aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Bihor în managementul şi implementarea
proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă
din Transilvania de Nord – etapa a II-a” şi a cheltuielilor Judeţului Bihor legate de proiect.
Iniţierea HCJ prin redactarea expunerii de motive si a raportului de specialitate privind
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aprobarea prefinanţării proiectului „Bihar Counties Health Care Contribution” (Colaborarea
Sistemelor Sanitare ale judeţelor Bihor) aprobat în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Axa prioritară 2. Întărirea coeziunii sociale şi
economice în zona de frontieră, Domeniul major de intervenţie 2.4. Protejarea sănătăţii şi
prevenirea ameninţărilor comune, Acţiunea 2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru protejarea
sănătăţii şi prevenirea ameninţărilor comune.
Iniţierea HCJ prin redactarea expunerii de motive şi a raportului de specialitate privind
aprobarea prefinanţării proiectului „Romanian-Hungarian R&D Platform for inteligent building
research projects support” (Platformă de C+D româno-maghiară pentru susţinerea proiectelor de
cercetare în domeniul Clădirilor Inteligente) aprobat în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Axa prioritară 2. Întărirea coeziunii sociale şi
economice în zona de frontieră, Domeniul major de intervenţie 2.2. Promovarea cooperării în
domeniul C+D şi inovaţiei, Acţiunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii comune de cercetare.
Iniţierea HCJ prin redactarea expunerii de motive şi a raportului de specialitate privind
aprobarea prefinanţării proiectului „Program de cercetare în Euroregiunea Hajdú-Bihar - Bihor
pentru cunoaşterea stării hidrogeologice a corpurilor de apă termală transfrontaliere”, aprobat în
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Axa prioritară 2.
Întărirea coeziunii sociale şi economice în zona de frontieră, Domeniul major de intervenţie 2.2.
Promovarea cooperării în domeniul C+D şi inovaţiei, Acţiunea 2.2.2. Realizarea de proiecte
comune de cercetare.
Iniţierea HCJ prin redactarea expunerii de motive şi a raportului de specialitate privind
aprobarea prefinanţării proiectului „Rainwater pipeline system establishment in Săcueni and joint
hydrologic survey in order to improve water quality of the Ier river” (Realizarea sistemului de
conducte pentru apa pluvială în Săcueni şi studiu hidrologic comun în scopul îmbunătăţirii calităţii
apei râului Ier ) aprobat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România
2007-2013, Axa prioritară 1. Îmbunătăţirea condiţiilor cheie a dezvoltării comune, durabile a ariei
de cooperare, Domeniul major de intervenţie 1.3. Protecţia mediului, Acţiunea:1.3.2.
Managementul apei.
Iniţierea HCJ prin redactarea expunerii de motive si a raportului de specialitate privind
aprobarea prefinanţării proiectului „Amenajarea infrastructurii de mediu in ariile protejate din
Bihor si Hajdu-Bihar” (Infrastructure setting of the environment in the protected areas in Bihor and
Hajdu Bihar) câştigat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 20072013, Axa prioritară 1 Îmbunătăţirea condiţiilor cheie de dezvoltare comună durabilă a zonei de
cooperare, Domeniul major de interventie 1.3. Protecţia mediului, Actiunea 1.3.1. Protecţia naturii
si a valorilor naturale (Infrastructură).
Iniţierea HCJ prin redactarea expunerii de motive şi a raportului de specialitate privind
aprobarea prefinanţării proiectului „Establishment of a long-distance drinking water supply strategy
and monitoring system in the Érmellék - Valea Ierului Regions”(„Stabilirea strategiei de alimentare
durabilă cu apă potabilă de bună calitate şi instalarea unui sistem unitar de monitorizare ale acestuia
în regiunea Valea Ierului”), în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România
2007-2013.
Iniţierea HCJ prin redactarea expunerii de motive şi a raportului de specialitate privind
aprobarea proiectului ,, SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU GESTIONAREA
SPITALULUI DE PSIHIATRIE NUCET’’ şi a cheltuielilor legate de proiect.
S-a redactat raportul de specialitate şi expunerea de motive pentru emiterea unui Acord de
principiu referitor la aderarea UNCJR la costituirea Confederatiei Europene a Puterilor Locale
Intermediare.
Pe parcursul anului 2011 a fost acordată asistenţă de specialitate prin consultanţă,
următoarelor instituţii:
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- Consultanţă privind completarea cererii de finantare şi depunerea proiectelor pentru
Primariile Tinca, Olcea, Husasău de Tinca, Criştioru de Jos şi Cărpinet (Bihor) în cadrul PNDR
2007-2013, masura 322.
- Consultanţă privind completarea cererii de finanţare şi depunerea proiectelor pentru
Facultatea de Textile şi Pielărie a Universităţii Oradea, în cadrul masurii 2.2.4. al Programului de
Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria 2007-2013.
- Consultanţă privind completarea cererii de finanţare şi depunerea proiectelor pentru Liceul
Teoretic „Aurel Lazar” din Oradea în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria 2007-2013.
- Consultanţă oferită Liceului „Don Orione” pentru finanţare în cadrul P.O.R.
- Consultanţă privind completarea cererii de finanţare şi depunerea proiectelor pentru Muzeul
Ţării Crişurilor în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria 20072013.
- Consultanţă privind completarea cererii de finanţare şi depunerea proiectelor pentru Centrul
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale Bihor, pe Programul administrat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional
- Consultanţă pentru completarea cererii de finanţare şi depunerea proiectelor pentru persoane
fizice care au solicitat acest lucru prin intermediul Biroului de Informare pentru Cetăţeni
În anul 2011 s-au asigurat activităţi de colaborare internă şi externă cu:
- Centrul Pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabila Bihor prin participarea la şedinţele
Consiliului Director a membrului din partea CJ Bihor, Compartimentul Dezvoltare Regională şi
participarea la şedinţe de lucru pentru proiectele pe care CAPDD intentionează să le depună spre
finanţare, prin activităţi de colaborare în cadrul proiectelor cu finanţare europeană
- Administratia Parcului Natural Apuseni prin organizarea unei Conferinţe de presă comune
între Adm PA, CAPDD Bihor şi CJ Bihor
- Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea teritoriului, din Universitatea Oradea
pentru realizarea de proiecte comune în domeniul turismului şi al dezvoltării regionale
- Facultatea de Ştiinte Politice şi ŞtiinŢele Comunicării prin organizarea şi coordonarea
practicii studenţilor masteranzi la CJ Bihor
- Administraţia Bazinală de Ape Crişuri, Oradea pentru identificarea de posibilităţi de
promovare a unor proiecte commune
- Serviciul Judeţean Salvamont Salvaspeo pentru stabilirea magistralei europene E8 de turism
pedestru
- Casa de Cultura „Ioan Ciordaş” Beiuş şi Asociaţia Opera per Sempre pentru iniţierea de
proiecte comune în domeniul artistic
- Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor pentru iniţierea şi
depunerea de proiecte comune
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi S.M.U.R.D. Bihor pentru implementarea de
proiecte cu finanţare europeana
- Administraţia Parcului Natural Apuseni prin activităţi de colaborare în cadrul proiectelor cu
finanţare europeană
- Directia Judeţeană de Cultură prin organizarea şi desfăşurarea Festivalului de folclor „Cântă,
cântă gură dulce – 2012”
- Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii internaţionale din cadrul Universităţii Oradea
pentru realizarea de proiecte comune în domeniul învăţământului, turismului şi al dezvoltării
regionale
S-a participat la promovarea activităţilor de colaborare externă ale Consiliului
Judeţean şi în programele specifice ale instituţiilor şi asociaţiilor europene constituite în acest scop.
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Astfel s-a colaborat cu următoarele instituţii:
- Reprezentanţii administraţiilor locale din judeţele Hajdu-Bihar şi Bekes (Ungaria).
- Provincia Flandra de Vest (Belgia) prin organizarea vizitei delegaţiei din Flandra de Vest.
- Organizaţia Pangea Italia, pentru elaborarea de proiecte comune de sisteme integrate pentru
sisteme teritoriale.
Alte activităţi:
- Un angajat al Compartimentului a participat la organizarea manifestărilor culturale din cadrul
Târgului Agrobihor 2011
- Toţi angajaţii Compartimentului au participat la evenimentele organizate de către BRECO
Oradea, pentru lansarea diferitelor etape ale Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –
România 2007-2013, fie în Oradea, fie în Debrecen.
- În noiembrie 2011, un angajat al Compartimentului a participat la - Organizarea Târgului de
Turism “Petrece Sărbătorile de iarnă în Bihor” ediţia a III-a
- Doi angajaţi din cadrul Compartimentului au participat la Conferinţa de lansare a
programului Espon 2007-2013 – Primăria Timişoara
Câte un reprezentant al Compartimentului Dezvoltare Regională a participat la:
- conferinţa de lansare a programului Cultura 2007-2013
- Workshopul “Cercetare – Dezvoltare” in cadrul CBC IV C (masurile 2.2.3. si 2.2.4.)
- Conferinţa naţională de medicină de urgenţă şi salvări în situaţii speciale “Search and Rescue
2011” – Băile Felix
- sesiunea de informare privind „ Consolidarea capacităţii instituţionale a consorţiului regional
al regiunii de dezvoltare Nord-Vest, “Investeşte in oameni” proiect cofinanţat din FSE prin POS
pentru dezvoltarea resurselor umane 2007-2013
Consiliul Judeţean Bihor, prin Compartimentul Dezvoltare Regională, a participat fie ca
organizator, fie ca invitat la o serie de conferinţe de lansare proiecte, workshop-uri şi conferinţe de
închidere la proiectele în care instituţia este partener, cum ar fi:
- Organizarea Conferinţei de lansare a proiectului “Colaborarea Sistemelor Sanitare ale
Judeţelor Bihor“, Oradea 02 iunie 2011
- Organizarea Conferinţei de lansare a proiectului „Amenajarea infrastructurii de mediu în
ariile protejate din Bihor şi Hajdu-Bihar”
- Organizarea Conferinţei de lansare a proiectului “CENTRUL NATIONAL DE
INFORMARE SI PROMOVARE A TURISMULUI – BIHOR”
- Organizarea Conferinţei de lansare a proiectului “Platformă de C+D româno-maghiară pentru
susţinerea proiectelor de cercetare în domeniul clădirilor inteligente“
- Organizarea Workshop-ului în cadrul proiectului “Platformă de C+D româno-maghiară
pentru susţinerea proiectelor de cercetare în domeniul clădirilor inteligente“ (unul în mai la Oradea
şi celălalt în 13-14 octombrie 2011 la Debrecen)
- Organizarea Workshop-ului în cadrul proiectului “Înfiinţarea Agenţiei Interregionale de ştiri
Hajdu-Bihar - Bihor“ – 02 decembrie 2011 Debrecen (Ungaria).
- Organizarea Workshop-ului în cadrul proiectului “Înfiinţarea Agenţiei Interregionale de
ştiri Hajdu-Bihar - Bihor“ – 09 decembrie 201, Oradea
- Participarea la Conferinţa de închidere a proiectului Înfiinţarea Agenţiei Interregionale de
ştiri Hajdu-Bihar - Bihor“ – 20 decembrie 2011, Debrecen (Ungaria).
Pe parcursul întregului an s-au derulat şi alte activităţi:
- S-au elaborat fişe de proiecte pentru sesiunea ianuarie 2012, în vederea depunerii unor noi
proiecte în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.
- S-a întocmit şi predat lunar către Instituţia Prefectului Bihor, situaţia privind absorbţia
fondurilor europene. şi situaţia investiţiilor străine realizate şi in curs de realizare din judeţul Bihor.
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- S-au elaborat referate, s-au întocmit şi completat documentele administrativ–contabile
(Propuneri, Angajamente şi Ordonanţări) necesare. S-au soluţionat adresele repartizate în cadrul
Compartimentului Dezvoltare Regională.
- S-a urmărit legislaţia română în vigoare şi baza informaţională referitoare la existenţa,
obiectivelelor, condiţiilor şi termenelor de desfăşurare ale programelor derulate în domeniul
cooperării internaţionale şi al dezvoltării regionale, în special pe Programul de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.
- S-au eliberat avize către Primăriile din judeţul Bihor care să confirme faptul că solicitantul se
încadrează cu proiectul în Strategia judeţului Bihor.
- S-au realizat traduceri din română - maghiară, maghiară – română, engleză - română şi a
corespondenţei, invitaţiilor şi în general a documentelor necesare.
- S-a colaborat cu serviciile de specialitate interne pentru implementarea proiectelor.
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INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF
Instituţia arhitectului şef reprezintă structura de specialitate din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Bihor care asigură îndeplinirea sarcinilor care îi revin cu privire la dezvoltarea
economică şi raţională a teritoriului judeţului prin coordonarea activităţii de urbanism la toate
unităţile administrativ-teritoriale.
Instituţia Arhitectului Şef este subordonată direct vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Bihor, coordonator al acestei instituţii.
Instituţia Arhitectului Şef se compune din:
- Serviciul Disciplina în Construcţii şi Autorizaţii de Construire
- Compartimentul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
- Compartimentul de informare şi consultare publică în domeniul urbanismului şi amenajarea
teritoriului
- Compartimentul G.I.S.
Activitatea Instituţiei Arhitectului Şef din cadrul Consiliului Judeţean Bihor în cursul anului
2011 s-a desfăşurat conform regulamentului de funcţionare si a prevederilor legale în domeniu,
după cum urmează:
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SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE
BAZA LEGALĂ: Serviciul de autorizaţii şi disciplina în construcţii asigura aplicarea şi
respectarea prevederilor L. Nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare, O. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
DOCUMENTE ELIBERATE:
Certificate de urbanism - conform art.6*. L 50/ 1991, cu modificările şi completările
ulterioare - Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile fac cunoscute
solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor
existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale
regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi
aprobate potrivit legii; stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de
specificul amplasamentului; stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea
autorizării; încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea
competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al
actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.
Avize ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean asupra proiectului
(propunerii) de “certificat de urbanism” (F.5)- conform art.45. L. 50/1991, cu modificările şi
completările ulterioare: consiliile judeţene vor organiza, în cadrul aparatului propriu, structuri de
specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-şef, funcţionar
public cu funcţie de conducere, şeful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuţii în
domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, şi
pentru: avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi eliberarea
certificatelor de urbanism; întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare;
organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii. Structurile de
specialitate constituite în cadrul consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de specialitate,
analizează şi avizează documentaţiile depuse pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de
construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de
specialitate.
Avize ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean asupra proiectului
(propunerii) de “Autorizaţie de Construire” (F.10), conform art.4, 45/ L. 50/1991 cu modificările
şi completările ulterioare.
Autorizaţii de Construire - în conformitate cu L. 50/ 1991, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 4 (1) Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene cu avizul
primarilor, pentru lucrările care se execută:
a) pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;
b) în extravilanul comunelor ale căror primării nu au organizate structuri de specialitate
c) conform convenţiei semnate între Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor şi primarii
comunelor, oraşelor care nu au constituite structuri de specialitate.
Regularizare a taxelor pentru Autorizaţii de Construire emise conform:
a) L.50/1991, cu modificările şi completările ulterioare: ART. 37/ (3) La terminarea lucrărilor,
beneficiarul autorizaţiei de construire are obligaţia să regularizeze taxa pentru autorizaţia de
construire, potrivit legii.(4) O dată cu regularizarea taxei prevăzute la alin. (3), beneficiarii
autorizaţiilor de construire vor regulariza şi celelalte cote prevăzute de lege;
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b) O. 839/ 2009, art. 77 (1) La finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate, emitentul
autorizaţiei are obligaţia de a regulariza taxele şi cotele legale, inclusiv cele prevăzute la art. 70, în
funcţie de valoarea finală (rezultată) a investiţiei, susţinută cu documentele furnizate de
investitor/beneficiar, în conformitate cu prevederile art. 76 lit. a).
TABEL CU ACTELE EMISE ÎN ANUL 2011
Tipuri de acte emise
Certificate de urbanism
Aviz al structurii de specialitate din cadrul
Consiliului
judeţean
asupra
proiectului
(propunerii) de “certificat de urbanism” (F.5)
Aviz al structurii de specialitate din cadrul
Consiliului
judeţean
asupra
proiectului
(propunerii) de “Autorizaţie de Construire”
(F.10)
Autorizaţii de Construire
Total

Nr. de
acte emise
284

Taxe încasate
(lei)
21 973, 76

224

3 136, 00

35

490, 00

48
591

258 951, 33
284 851, 09

Toate actele au fost eliberate în termenele stabilite de legislaţia în vigoare neavând nici o
reclamaţie în acest sens.
Probleme care s-au ivit la emiterea actelor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare au
fost în general legate de dovada asupra proprietăţii în special a lucrărilor de reţele de utilităţi unde
nu s-au putut identifica în timp util proprietarii.
Referitor la disciplina în construcţii şi controlul în teritoriu, Serviciul de disciplină în
Construcţii are program de control, care are ca scop lucrările executate cu încălcarea legislaţiei în
vigoare şi se stabileşte periodic la sfârşitul săptămânii în curs. S-au efectuat controale în baza
sesizărilor făcute instituţiei de către persoane fizice sau juridice.
Au fost înregistrate şi soluţionate în termen legal un număr de 27 reclamaţii.
De asemenea, au fost înregistrate şi soluţionate în termen legal, un număr de 6 solicitări de
informaţii cu caracter public.
Au fost soluţionate 19 procese pentru regularizări de taxă.
Au fost efectuate 121 deplasări în teren în vederea verificării activităţii de urbanism şi
amenajare a teritoriului şi a disciplinei în construcţii.
A asigurat secretariatul Comisiei socioeconomice de examinare şi avizare a implantării
structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţa mare, fiind eliberate, în acest sens, 4 avize.
Informaţiile cu caracter public sunt afişate la sediul Instituţiei Arhitectului Şef, respectiv pe
site-ul Consiliului Judeţean Bihor, fiind în permanentă actualizare conform ultimelor modificări
legislative.
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COMPARTIMENTUL DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
BAZA LEGALĂ - Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, asigură aplicarea şi
respectarea prevederilor Legii 350/ 2001 – legea urbanismului, cu modificările şi completările
ulterioare, L. 422/ 2001 privind monumentele istorice, cu modificările şi completările ulterioare,
H.G. 525/ 1996 – privind regulamentul general de urbanism şi H.C.J. Bihor Nr.79/ 2011.
Instituţia Arhitectului Şef sprijină cu precădere, primăriile comunale, dar şi cele orăşeneşti,
respectiv de municipiu în vederea întocmirii P.U.G.-urilor – planurilor generale de urbanism. De
asemenea, urmăreşte gestionarea teritoriului judeţului pe toata suprafaţa acestuia, inclusiv Zona
Parcului Natural, Munţii Apuseni. Compartimentul de urbanism asigura permanent verificarea,
analizarea si emiterea avizelor in cadrul Comisiei Judeţene de Urbanism pentru P.U.D.-uri – planuri
urbanistice de detaliu, P.U.Z.-uri – planuri urbanistice de zona si P.U.G.-uri planuri urbanistice
generale. Urmăreşte ca primăriile să respecte documentaţiile de urbanism şi să actualizeze periodic
planurile urbanistice generale. Situaţia Planurilor Urbanistice Generale se prezintă astfel :
1. La municipii din totalul de 4 municipii, 2 au PUG expirat: în avizare (Beiuş, Salonta), în
actualizare (Oradea, Marghita).
2. La oraşe şi comune din totalul de 97 de localităţi, 35 au P.U.G.-ul expirat, din care 24 sunt în
avizare şi 3 în actualizare.
DOCUMENTE ELIBERATE: s-au analizat şi avizat in C.T.A.T.U. documentaţii în faza de
oportunitate, respectiv faza P.U.D, P.U.Z. si P.U.G
TABEL CU ACTE EMISE ÎN ANUL 2011
Tipuri de documente
eliberate
Aviz oportunitate
Aviz documentaţii faza P.U.D,
P.U.Z. si P.U.G

Nr. de acte
emise
36
62

Total taxe încasate
(lei)
2398, 00

În tot judeţul s-au identificat zonele expuse la riscuri naturale pe fiecare unitate
administrativ teritorială care este respectată în emiterea Certificatelor de Urbanism, totodată şi a
avizelor Comisiei Judeţene de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. Aceste documentaţii de
identificarea zonelor expuse la riscuri naturale sunt parte componentă în Planurile Urbanistice
Generale.
Participăm periodic la întâlniri de lucru la M.D.R.T. pe teme specifice activităţii sau la
întâlniri cu arhitecţii şefi de judeţe, la Registrul Urbaniştilor din România, în cadrul unor seminare
periodice, consultări în ceea ce priveşte modificări legislative.
Au fost întocmite diverse situaţii solicitate de către administraţiile centrale, din care
exemplificăm: raportul privind Programul privind elaborarea si/ sau actualizarea planurilor de
urbanism generale si a regulamentelor locale de urbanism.
În materie de lucrări topografice, au fost realizate următoarele tipuri de lucrări: planuri de
situatie, relevee, schiţe cadastrale, măsurători, suprapuneri şi identificări, etc.
SUMELE ALOCATE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR CF
LEGII BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2011 NR. 286/ 2010
Programul privind elaborarea şi/ sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale
localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism
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Consiliul judeţean/
Consiliul local

Alocaţii bugetare
MDRT 2011 (lei)

Chişlaz

17 910, 00

Roşiori

38 245, 00

Derna

13 939, 00

Borş

4 283, 00

Tinca

45 387, 00

Budureasa

31 330, 00

Total Consiliul Judeţean Bihor

151 094, 00

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ ÎN DOMENIUL
URBANISMULUI ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
În colaborare cu primăriile din judeţ, a desfăşurat activitatea de informare şi consultare a
publicului. Astfel, a oferit consultanţă, atât administraţiei publice locale, cât şi beneficiarilor
implicaţi în toate etapele procedurale de informare şi consultare a publicului: etapa pregătitoare,
etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare, etapa elaborării propunerilor şi
elaborarea propunerii finale.
A colaborat permanent cu responsabilii de urbanism din cadrul primăriilor pentru asigurarea
informării şi consultării publicului la nivel local în elaborarea dcoumentaţiilor de urbanism: plan
urbanistic general (PUG), plan urbanistic zonal (PUZ) şi plan urbanistic de detaliu (PUD).
În prezent prelucrează datele transmise de către primăriile din judeţ, cu privire la strategia
de dezvoltare şi planurile de investiţii în vederea consultării acestora de către Comisia Tehnică de
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
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COMPARTIMENTUL GIS
Instituţia arhitectului şef reprezintă structura de specialitate din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Bihor care asigură îndeplinirea sarcinilor care îi revin cu privire la dezvoltarea
economică şi raţională a teritoriului judeţului prin coordonarea activităţii de urbanism la toate
unităţile administrativ-teritoriale.
Compartimentul GIS este subordonat Arhitectului Şef.
Activitatea Compartimentului GIS din cadrul Consiliului Judeţean Bihor în cursul anului
2011 s-a desfăşurat conform regulamentului de funcţionare si a prevederilor legale în domeniu,
după cum urmează:
Pentru realizarea bazei de date a judetului Bihor s-au desfasurat urmatoarele activitati:
1) Georeferentierea Hartilor 1:25.000, pentru suprefata judetului Bihor
2) Realizarea UAT a comunelor
3) Vectorizarea a 60% din intravilanele localităţilor conform PUG
4) Vectorizarea cursurilor de apa
5) Vectorizarea acumularilor permanente si nepermanente
6) Vectorizarea ameninţării spargerii de la barajul Drăgan Lugaş şi Tileagd
7) Vectorizarea Zonelor Inundabile
8) Vectorizarea zonelor cu alunecarile de teren
9) Vectorizarea Ariilor protejate si Rezervatiilor Naturale
10) Vectorizarea Drumurilor (E, DN. DJ. DC.)
11) Vectorizarea Liniilor CFR
12) Vectorizarea Staţiilor de cale ferată
13) Vectorizarea a peste 1.000 de biserici
14) Vectorizarea LEA 20, 100, si 400 KV
15) Vectorizarea Zonelor de siguranţăa pentru LEA. Căi Ferate, Magistrală de gaz
16) Vectorizarea Zonei Maxime Inundabile pentru apale curgătoare
17) Vectorizarea Numerelor de casă la peste 70% din localităţile din judeţ
18) Georeferentierea a 80% din PUG-uri mai putin orasele si municipiile
19) Vectorizarea zonării judeţului
20) Vectorizarea colegiilor de deputaţi
21) Vectorizareazonelor de risc chimic
22) Vectorizarea zonelor de risc radiologic
Hărţi realizate:
1) Harta Administrativă a Judeţului Bihor
2) Harta cu drumurile Jud Bihor
3) Harta cu planificare a Punctelor de recensământ al Traficului Auto
4) Harta cu Amplasarea Staţiilor de sortare şi a gropilor de gunoi
5) Harta cu Zonele inundate
6) Harta cu alunecările de teren
7) Harta cu Ariile Protejate
8) Harta cu Rezervaţiile Naturale
9) Harta Politico_administrativă
10)Harta cu unitatile de planificare teritoriala
11) Harta cu bisericile din Judeţul Bihor (pe confesiuni)
12) Harta cu sursele de aprovizionare de apa
13) Alte hărţi cerute de conducerea C.J. Bihor
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De asemenea, a fost realizat din modelul de elevaţie al terenului fişierul curbelor de nivel.
S-a realizat aplicaţia WEB “Harta digitală a judeţului Bihor” la adresa
www.gisbihor.ro/bihor2011 Harta Publica.
În curs de realizare Aplicatia WEB “Harta digitală a judeţului Bihor Pentru Urbanişti”,
având acces persoanele autorizate de Arhitectul şef al judeţului.
De asemenea, în curs de corectare a aplicaţiei WEB “Harta Digitală a judeţului Bihor pentru
Situaţii de urgenă”.
În momentul de faţă se lucrează la digitalizarea (Vectorizarea) Numerelor de casă şi a
bisericilor la nivelul Judetului.
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RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2011 A INSTITUŢIILOR SUBORDONATE
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
Conform art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „(1) Preşedintele consiliului judeţean
îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului
judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi
regiilor autonome de interes judeţean”; În baza alin. (3) lit. b) din acelaşi act normativ, preşedintele
prezintă consiliului judeţean rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a
hotărârilor consiliului judeţean.
În subordinea Consiliului Judeţean Bihor funcţionează un număr de 10 instituţii de cultură,
15 instituţii de învăţământ special, 4 instituţii sociale, o instituţie în domeniul sănătăţii şi 5 instituţii
din alte domenii de activitate.
Pe parcursul anului 2011 a avut loc procedura de reorganizare a instituţiilor publice de
cultură subordonate Consiliului Judeţean Bihor, în special ale instituţiilor de spectacole din Oradea.
1. TEATRUL ”REGINA MARIA”
Teatrul “Regina Maria” este o instituţie publică de spectacole şi concerte, cu personalitate
juridică, având gestiune proprie, care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Bihor.
Instituţia de specialitate artistică profesionistă a fost constituită în baza Legii nr. 215/2001 privind
administraţia locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi funcţionează în
conformitate cu prevederile Legii 53/2003-Codul Muncii actualizată, a O.G. nr. 21/31.01.2007
privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte şi a Hotărârii Consiliului Judeţean
Bihor nr. 184 din 31 august 2011.
Din cadrul Teatrului ”Regina Maria”, în prezent fac parte trupele: Trupa “Iosif Vulcan”,
Ansamblul Profesionist “Crişana” şi fostul Teatrul de Copii şi Tineret “Arcadia”.
Instituţia nou creată la data de 10.06.2011 – cuprinde un număr de 162 de posturi şi este
structurată după cum urmează: personal de conducere, compartimente, birouri, servicii şi 3 trupe
artistice - conform R.O.F., a Statului de funcţii şi Organigramei instituţiei. Instituţia are un
Regulament Intern propriu care reglementează funcţionarea internă a instituţiei.
Trupa „Iosif Vulcan” a avut în 2011 un număr de 6 premiere şi 59 de spectacole.
Trupa „Arcadia” a Teatrului Regina Maria în perioada iunie 2011- noiembrie 2011 a avut
un număr de 15 spectacole.
Ansamblului Profesionist “Crişana” în perioada iunie 2011- noiembrie 2011 a avut un
număr de 6 spectacole.
Au mai avut loc o serie de festivaluri, si anume:
 Festivalul Internaţional Multicultural “Fără Bariere”, Satu Mare, cu spectacolele “La grande
magia” de Edwardo de Fillipo, regia artistică Alexandru Colpacci şi “Soare pentru doi” de Pierre
Sauville, regia artistică Daniel Vulcu;
 Festivalul Internaţional de Teatru “Atelier”, Baia Mare, cu spectacolul “Copilul acesta” de
Joel Pommerat, regia artistică Vlad Massaci;
 La Festivalul de la Baia Mare, unde actriţa Corina Cernea, interpretă a spectacolului
“Copilul acesta” a obţinut Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar;
 Festivalul Internaţional de Teatru “POVEŞTI”, Alba Iulia, cu spectacolul “Vrăjitorul din
Oz”, scenariul şi regia artistică Dan Mirea;
 Festivalul de Teatru Scurt Ediţia XVII-a, Oradea, “Biloxi Blues” de Neil Simon, regia
artistică Ovidiu Caiţă, a obtinut Premiul special al juriului.
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 Festivalul International al Artelor spectacolului musical - Viaţa e frumoasă, cu spectacolul
”Scripcarul pe acoperiş”.
 Turneu in Italia la Trento la invitația Consulatului onorific al României pentru regiunea
Trentino Alto Adige cu spectacolul ”Îndragostitii din Ancona”.
În perioada 25 septembrie - 2 octombrie 2011 a avut loc Editia a XVII-a a Festivalului de
Teatru Scurt Oradea, unde s-au vandut un numar de 3500 de bilete.
Din contextul raportului rezulta ca în anul 2011, institutia a avut o serie de realizări
începând cu reorganizarea şi schimbarea denumirii în Teatrul „Regina Maria”, până la inaugurarea
clădirii restaurate, cu spectacolul de excepţie „Scripcarul pe acoperiş”. Acelaşi spectacol a deschis
Festivalul de Teatru Scurt, editia a XVII-a, un eveniment unic în viaţa culturală orădeană.
Participarea cu succes la Festivalul Internaţional al artelor de la Bucureşti, precum şi
prezenţa cu spectacolul „Îndragostiţii din Ancona” la Trento în Italia, demonstrează gradul artistic
ridicat al trupei „Iosif Vulcan”.
2. TEATRUL “SZIGLIGETI SZÍNHÁZ”
TEATRUL “SZIGLIGETI SZÍNHÁZ” este o instituţie de specialitate artistică
profesionistă, care este constituită în baza legii nr. 215 din 2001 şi care funcţionează potrivit O.G.
21/31.01.2007 modificată de Legea 253/2007 privind instituţiile publice de spectacole. A fost
înfiinţată pe baza Hotărârii C.J. Bihor nr.185 din 31 august 2011, hotărâre care prevedea, de fapt,
schimbarea denumirii Teatrului Maghiar Oradea (forma anterioară şi denumirea veche) în Teatrul
”SZIGLIGETI SZÍNHÁZ”, forma din prezent.
În cadrul Teatrului SZIGLIGETI SZÍNHÁZ funcţionează trei trupe, care înainte de
reorganizare făceau parte din cadrul Teatrului de Stat, a Filarmonicii de Stat Oradea si din Teatrul
de Papusi Arcadia:
- Trupa Szigligeti,
- Trupa Lilliput ,
- Trupa Ansamblul Profesionist Nagyvárad Táncegyüttes
Teatrul SZIGLIGETI SZÍNHÁZ este o instituţie de repertoriu care îşi propune să
realizeze în fiecare stagiune cel puţin 9 spectacole noi pe cele 4 scene sau locaţii.
În ceea ce priveşte situaţia financiară – venituri proprii, Teatrul “SZIGLIGETI
SZÍNHÁZ” în cursul anului 2011, până în data de 16.12.2011 a realizat venituri proprii în
valoare totală de 266.349 lei.
Bilanţul spectacolelor, în perioada septembrie-decembrie 2011, însumează 42 de
reprezentaţii ale Trupei Szigligeti, printre acestea numărându-se şi reluări din stagiunea trecută,
precum şi două prezenţe în Festivaluri.
Trupa Lilliput, în perioada 15.05.2011 – 15.12.2011, a avut o serie de spectacole si
festivaluri, dupa cum urmeaza:
- Festival International al Teatrelor pentru copii de la Subotica (Serbia), Salonta: „Cerbul
fermecat”, Premiera spectacolului „Hansel şi Gretel”, Repetiţiile spectacolului „Satul nebunilor”
şi Spectacole la sediu.
-25 iunie: XII. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál din Debrecen (Ungaria), cu spectacolul „Satul
nebunilor”
-30 iunie – 01 iulie: Participarea la Budapesta cu spectacolul „ Cerbul fermecat”
-09 iulie – 10 iulie: Festivalul Internaţional „Szárnyas Sárkány” din Nyírbátor (Ungaria), cu
spectacolul „Satul nebunilor”
-31 iulie – 7 august: Participarea la Teatrul de Vară din Esztergom cu spectacolele „Hansel şi
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Gretel” şi „Satul nebunilor”, precum și cu programul intitulat „Tabăra de Creaţie cu păpuşi”
pentru 70 de copii din Oradea şi Esztergom.
Ansamblul Profesionist „NAGYVÁRAD TÁNCEGYÜTTES” a avut un numar de 20
reprezentări în ţară şi străinătate, din care doua spectacole în premieră.
Toate aceste spectacole puse pe scenă, în afara numeroaselor reprezentări la diferitele zile
culturale din judeţ şi din ţară sau diferitele festivaluri, au menirea de a atrage din ce în ce mai mulţi
spectatori și, în consecință, sporirea veniturilor proprii.
3. FILARMONICA DE STAT ORADEA
În perioada anului 2011, care cuprinde jumătatea stagiunii (ianuarie-iunie) 2010-2011 şi
perioada septembrie-decembrie din stagiunea 2011-2011, s-au desfăşurat în cadrul instituţiei un
număr de 42 de concerte, 39 susţinute de către Orchestra Simfonică a instituţiei şi 3 concerte cu
orchestre invitaţi - Orchestra Simfonică din Szeged, Orchestra Simfonică a Universităţii din
Debrecen şi Orchestra de Suflători din Oradea.
În anul 2011 s-a produs reorganizarea instituţiei prin care începând cu luna aprilie secţia
Ansamblul NAGYVÁRAD a trecut la Teatrul Maghiar Oradea care a devenit în baza Hotărârii C.J.
Bihor nr. 185/20011 Teatrul ”Szigligeti Szihaz”. La fel şi Ansamblul ,,CRIŞANA” a activat în
cadrul instituţiei până la data de 30 iunie, după care a fost transferat la Teatrul Oradea care a
devenit în baza Hotărârii C.J. Bihor nr. 184/2011 Teatrul ”Regina Maria”. În prezent din cadrul
Filarmonicii de Stat Oradea face parte: Secţia Orchestra Simfonică, Secţia cor şi personal TESA şi
administrativ, având în total un număr de 115,5 posturi.
În acest an s-au efectuat o serie de reparaţii şi anume: s-au igienizat prin zugrăvire şi vopsire
birourile, holurile şi sala de spectacol.
Filarmonica de Stat Oradea, prin activitate sa specifică a reuşit să asigure concerte şi
spectacole de bună calitate prin care s-au atras un număr mare de spectatori.
4. ŞCOALA DE ARTE ”FRANCISC HUBIC”ORADEA
Şcoala de Arte „ Francisc Hubic” din Oradea este o instituţie publică de cultură cu profil de
învăţământ artistic, având personalitate juridică şi care funcţionează sub autoritatea Consiliului
Judeţean Bihor.
Şcoala de Arte “Francisc Hubic” este şi a fost implicată în derularea unor proiecte culturalartistice în colaborare cu Consiliul Judeţean Bihor şi cu alte instituţii de profil, respectiv
Filarmonica de Stat Oradea, Centrul de Creaţie, Teatrul pentru copii “Arcadia”, Teatrul de Stat
Oradea.
Oglinda activităţii instituţiei, a realizărilor ei, a traducerii proiectelor proprii îşi găseşte
reflectarea în participarea elevilor şi profesorilor la festivaluri, gale, concursuri, spectacole,
expoziţii, saloane, tîrguri, etc., atît la nivel naţional cât şi internaţional.
Şcoala de Arte “Francisc Hubic” are mai multe formaţii proprii etalon, care au repurtat
multe succese pe plan local, naţional, prin numeroase apariţii în spectacole, festivaluri etc. şi care
au realizat un număr însemnat de casete şi înregistrări, audio, video, D.V.D.-uri şi emisiuni
televizate.
Aceste formaţii fac parte din proiectele proprii, realizate în cadrul programelor, la sediul
şcolii, enumerate, într-o ordine aleatorie:
1) Orchestra populară “Rapsodia bihoreană” - condusă de prof. Liviu Buţiu
2) Formaţia corală de muzică uşoară “Stargroup”, pregătită de prof. Monica Molnar
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3) Grupul vocal folcloric “Lioara”, coordonat de prof. Antonela Ferche Buţiu
4) “Trio de jazz” – pregătit de prof. Ari Nagy Alexandru
Toate cadrele didactice din instituţie sunt implicate atât în procesul de învăţământ artistic
cât şi în realizarea unor spectacole, concerte, vernisaje şi asigură o participare cât mai performantă
a elevilor la diferite concursuri, festivaluri, emisiuni, filmări etc.
Clasa de canto muzică uşoară – prof. Ileana Molnar are un număr de 38 de spectacole şi
participări naţionale şi internaţionale.
Clasa de pian muzică uşoară – jazz – prof. Ari Nagy Alexandru are un număr de 7
spectacole.
Clasa de chitară – prof. Gavrucza Nagy Laszlo are un număr de 4 concerte.
Clasa de canto popular – prof. Antonela Ferche Buţiu a avut o serie de lansari de material
audio şi video, concursuri, manifestări cultural artistice, filmări şi emisiuni la posturile de
televiziune naţionale şi internaţionale.
Clasa de vioară – orchestră – prof. Liviu Buţiu a avut multe acţiuni culturale şi filmări şi
emisiuni la posturile de televiziune.
Secţia arte plastice: Elevii de la secţia Arte Plastice, respectiv, pictură – prof. Florentina
Dume Sabău, Grafică-Arta Decorativă - prof. Hollo Csejtei Kinga, Sculptură – prof. Egyed Judit,
Design Vestimentar prof. Laura Viliga, sunt prezenţi la vernisaje locale şi naţionale, obţinând
premii importante la toate manifestările de gen.
Coregrafie - Prof. Gavriş Ramona a avut în anul 2011 un numar de coregrafii importante,
atât naţionale cât şi internaţionale.
Şcoala de Arte “Francisc Hubic” din Oradea este angrenată în desfăşurarea mai multor
proiecte , în calitate de partener.
Elevii Şcolii de Arte ”Francisc Hubic” s-au numărat printre protagonişti unor concursuri de
muzică obţinând premii la toate secţiunile (muzică clasică, uşoară, populară).
5. CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA CULTURII BIHOR
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor este o
instituţie publică de cultură, având personalitate juridică, fiind finanţată de Consiliul Judeţean
Bihor, functionând sub autoritatea acestuia.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale a iniţiat şi
desfăşurat în anul 2011 proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al
culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă; cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei
populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului; stimularea creativităţii şi talentului;
cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative
neprofesioniste în toate genurile: muzică, coregrafie, teatru etc.
S-au desfăşurat programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor judeţului Bihor,
valorificând şi obiceiurile tradiţionale din comunităţile judeţului; coordonarea metodologica a
activităţii aşezămintelor culturale de nivel judeţean, respectiv cămine culturale, case de cultură,
universităţi populare;
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 120/31 mai 2011 s-a aprobat Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, în urma decesului dlui David Gheorghe director general manager, în prezent dl Pavel Radu Matei obţinând acest concurs la Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, dovedind a fi un bun
manager.
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6. MUZEUL ”ŢĂRII CRIŞURILOR” ORADEA
Complexul muzeal orădean funcţionează în respectul Legii Muzeelor şi Colecţiilor nr.
311/2003 şi pe baza unor reglementări interne aprobate şi de forul tutelar, Consiliul Judeţean Bihor.
Conducerea complexului muzeal orădean este asigurată de Director general-manager, numit
de autoritate şi de un director economic.
În 2011 „Muzeul Ţării Crişurilor” a desfăşurat o activitate expoziţională, cultural-ştiinţifică
şi de cercetare ce a fost reflectată cu generozitate atât în presa scrisă locală şi cea naţională, cât şi în
cea de peste hotare. Activitatea expoziţională din cadrul „Muzeul Ţării Crişurilor” a avut o
deosebită importanţă, deoarece au avut loc foarte multe expoziţii atât în ţară cât şi în străinătate.
Manifestările cultural-artistice realizate în anul 2011 au fost numeroase, iar activitatea
ştiinţifică de asemenea a avut o importanţă deosebită, Muzeul Ţării Crişurilor fiind implicat în mai
multe proiecte europene.
Rezultatul tuturor acestor colaborări reflectă imaginea pozitivă pe care o are muzeul, atât pe
plan local cât şi pe cel naţional şi internaţional.
În 2011 Complexul „Muzeul Ţării Crişurilor” a participat la cea de-a VII-a ediţie a Nopţii
Muzeelor, care se desfăşoară sub egida Ministerului Culturii din Franţa, cu vernisajul expoziţiei
”Piese de tezaur din colecţia de arheologie a Muzeului Ţării Crişurilor”, ocazie cu care au putut fi
admirate cele mai reprezentative piese din Bihor, Europa şi Africa de Nord deţinute de muzeul
orădean şi care au fost propuse de specialiştii acestuia să facă parte din categoria tezaur.
Referitor la stadiul de îndeplinire şi modul de aplicare a hotărârilor Consiliului Judeţean
Bihor, menţionăm că s-au aplicat hotărârile privind aprobarea Organigramei, Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare şi a Statului de Funcţii ale Complexului ”Muzeul Ţării Crişurilor”.
7. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ”GHEORGHE ŞINCAI” ORADEA
Biblioteca Judeţeană „Gh. Şincai” Bihor Oradea face parte din sistemul de instituţii
culturale subordonate Consiliului Judeţean Bihor. Biblioteca, prin proiectele şi programele lansate
pe parcursul anului, sprijină atât activitatea instituţiilor de învăţământ, de cultură cât şi societatea
civilă, în realizarea activităţii lor oferindu-i suport documentar şi spaţii adecvate pentru
desfăşurarea proiectelor propuse, având în vedere strategia culturală UE, în mod deosebit în
sprijinirea diversităţii culturale.
Biblioteca Judeţeană „Gh. Şincai” este un centru cultural şi de informare comunitară al
Judeţului Bihor şi Municipiului Oradea; ea este o parte integrată a sistemului naţional
informaţional, o instituţie de importanţă strategică prin asigurarea accesului la informaţii de orice
tip, ţinând cont de cerinţele societăţii, de cunoaştere şi de diversitate culturală a acesteia.
Activitatea instituţiei a fost organizată având în vedere misiunea şi obiectivele principale propuse
pentru anul calendaristic 2011, desfăşurându-se la Sediul central în cadrul serviciilor specializate, la
4 Filiale şi la o secţie specializată în carte medicală şi carte tehnică. Numărul personalului de
specialiate în biblioteconomie este de 49.
Biblioteca Judeţeană „Gh. Şincai” oferă consultanţă profesională în teritoriu (48 de
biblioteci teritoriale), promovează proiectul BIBLIONET lansată de Fundaţia IREX în vederea
inzestrării cu technologie IT a bibliotecilor comunale şi orăşeneşti.
De asemenea, s-au organizat o serie de manifestări culturale, expoziţii tematice, lansări de
carte, expoziţii de artă plastică, artă fotografică şi cursuri.
Biblioteca Judeţeană şi-a îndeplinit atribuţiile proprii şi a dus la îndeplinire hotărârile
Consiliului Judeţean pe anul 2011.
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8. REVISTA DE CULTURĂ ”FAMILIA”
În perioada de referinţă, Revista de cultură FAMILIA şi-a menţinut, şi-a consolidat şi şi-a
lărgit colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi, în
conformitate cu Proiectul de management pe anul 2011.
Tradiţia instituţiei, îndelungată şi prestigioasă în timp – FAMILIA a împlinit şi a aniversat
în luna octombrie 2011: 146 de la înfiinţare, 46 de ani de continuitate a actualei serii, a V-a, şi 21
de ediţii anuale ale „Zilelor Revistei FAMILIA” – , presupune angajarea sa dinamică, substanţială
şi valoroasă în viaţa comunităţii, imperativ căruia în perioada de referinţă i s-a acordat importanţa
cuvenită. Această angajare s-a exprimat în două modalităţi principale: prin programele şi proiectele
proprii ale revistei şi prin participare în calitate de partener, într-una din formele: co-organizator,
co-iniţiator, invitat, participant etc. la programe/proiecte aparţinând altor instituţii.
În ordinea importanţei, a complexităţii şi a impactului cu viaţa comunităţii, editarea revistei
în numere lunare a constituit obiectivul esenţial. Cu privire la realizarea Programului Minimal
Anual 2011, au fost prevăzute 6 proiecte/an, s-a editat Revista de Cultură „Familia” (12 numere ) a fost realizat în condiţii bune, pe baza bugetului autorităţii.
O situaţie încă nerezolvată este cea privitoare la starea subsolului clădirii în care îşi are
sediul atât instituţia, spaţiu în care sunt depozitate colecţia revistei, biblioteca acesteia, documente
şi alte obiecte aparţinând revistei. Periodic, au loc inundaţii care fac practic inutilizabil spaţiul
respectiv şi, mai grav, provoacă deteriorarea pereţilor şi a obiectelor adăpostite acolo.
Hotărârile Consiliului Judeţean Bihor referitoare la activitatea instituţiei au fost îndeplinite
în totalitate, solicitările din partea ordonatorului principal de credite fiind soluţionate cu
promptitudine şi în conformitate cu specificul activităţii instituţiei.
9. REVISTA CULTURALĂ ”VARAD”
În anul 2011 activitatea instituţiei s-a desfăşurat conform Proiectului de management pe
anul 2011 încheiat între Consiliul Judeţean Bihor, reprezentat de dl. Ţîrle Radu, preşedinte al C.J.
Bihor şi Szűcs László, în calitate de manager la Revista de cultură Várad, având ca obiect obligaţia
managerului de a asigura organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii instituţiei pe baza cererii
definite în caietul de obiective.
S-a avut în vedere realizarea obiectivelor stabilite în vederea îndeplinirii misiunii instituţiei
prin acţiuni, căi şi mijloace care să se înscrie sub imperativul realizării de economii la buget, a
menţinerii cheltuielilor la un nivel riguros stabilit, în condiţiile în care calitatea şi profesionalismul,
seriozitatea şi spiritul de răspundere rămân vectorii principali ai întregului complex de activităţi
desfăşurate în perioada managementului.
Pentru îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei, Revista Culturală ”Varad” are o
serie de proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei în perioada de
referinţă. Cel mai important program este acel de editare a Revistei de Cultură Varad (12 numere),
şi Săptămânalul Biharorszag (50 numere).
Revista culturală Varad în anul 2012 (aprilie) împlineşte 10 ani. În ultima perioadă s-a
început pregătirea organizării unor evenimente culturale-literare pentru acest prilej.
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10. SERVICIUL PUBLIC DE EDITARE A MONITORULUI OFICIAL AL JUDEŢULUI
BIHOR
Monitorul Oficial al judeţului Bihor este publicaţia oficială care are ca obiect de activitate
producţia editorială tipografică şi de difuzare a actelor şi documentelor emise sau adoptate de
autorităţile administraţiei publice locale, de preşedintele Consiliului Judeţean, prefectul judeţului şi
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale.
În 2011, Serviciul a funcţionat cu 3 angajaţi cu normă întreagă (redactor şef, redactor şi
tehnoredactor) şi 2 angajaţi cu câte jumătate de normă (1/2 normă contabil şef şi 1/2 normă
persoană cu atribuții în resurse umane).
Pe parcursul anul 2011, au fost tipărite 11 numere din Monitorul Oficial al judeţului Bihor,
în câte 200 de exemplare şi 9 numere din Monitorul Oficial al Consiliului Local al municipiului
Oradea, în câte 100 de exemplare, numărul de pagini variind între 8-92, în funcţie de volumul
informaţiilor care urmau să se facă publice.
Prin acest serviciu se aduc la cunoştinţă publică hotărârile Consiliului Judeţean Bihor, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, asigurânduse transparenţa decizională în administraţia publică a judeţului.
11. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
La începutul anului 2011, Consiliul Judeţean Bihor avea în subordine un număr de 14
unităţi de învăţământ special în municipiul Oradea şi în judeţ. În urma unei reorganizări, în
domeniul învăţământului special, la Valea lui Mihai s-a înfiinţat o grupă specială în cadrul
Şcolii cu clasele I-VIII Zelk Zoltan, începând cu anul şcolar 2011-2012, iar la Salonta Şcoala
”Arany Janos” s-a reorganizat prin înfiinţarea Grupului Şcolar ”Arany Janos” şi a Colegiului
Naţional ”Arany Janos”, unde funcţionează clase speciale de învăţământ, finanţate de către
autoritatea judeţeană.
În prezent există învăţâmânt special în 16 unităţi de învăţâmânt, atât în municipiul
Oradea, cât şi în judeţ.
În cadrul şcolilor speciale, s-a desfăşurat o bogată şi variată activitate care a contribuit la
îmbogăţirea şi dezvoltarea procesului instructiv-educativ şi recuperator a elevilor cu dizabilităţi.
Există o colaborare permanentă între şcolile speciale şi Consiliul Judeţean Bihor. În desfașurarea
procesului instructiv-educativ s-a realizat concordanţa între curriculumul naţional şi oferta
educaţională a unitaţiilor prin aplicarea programelor în vigoare la toate clasele în functie de profil,
an de studii şi forma de şcolarizare.
12. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
BIHOR
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, înfiinţată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bihor nr. 73/28.12.2004, desfăşoară activităţi de protecţie socială la nivelul
întregului judeţ, oferind servicii pentru toate categoriile de persoane aflate în dificultate, copii şi
adulţi. Activitatea specialiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului s-a desfăşurat pe baza strategiei adoptate de Consiliul Judeţean Bihor, strategie care a
vizat implementarea reformei în domeniul asistenţei sociale, raspunzând nevoilor şi cerinţelor
locale.
Ţinând seama de prevederile HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
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serviciile sociale, prin care s-au stabilit standardele de cost/an/beneficiar, respectiv raportul
beneficiar/angajat pentru serviciile sociale organizate şi administrate de către furnizorii publici de
servicii sociale, precum şi a prevederilor HG nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare ale direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a altor acte normative în vigoare care
reglementează activitatea şi organizarea Direcţiei (HG nr. 329/2010 privind unele masuri de
eficientizare a activităţilor în domeniul adopţiei), în vederea asigurării funcţionării Direcţiei în
condiţii de eficienţă şi eficacitate s-a procedat la reorganizarea instituţiei, cu respectarea structurii
organizatorice orientative mentionate la art. 3, alin. (1) din Anexa 1 la HG nr.1434/2004
(republicată si actualizată), precum şi a criteriilor de stabilire a numărului maxim de posturi din
cadrul aparatului propriu al DGASPC, prevăzute în Anexa 2 la hotararea de guvern mai sus
mentionată.
Prin reorganizarea efectuată s-au produs modificări ale structurii organizatorice a DGASPC
Bihor atat la nivelul aparatului propriu cât şi la nivelul unităţilor subordonate. In urma reorganizarii
aparatului propriu, numărul de posturi din cadrul aparatului propriu s-a diminuat cu 38 faţă de
structura anterioară, astfel că numărul total de posturi din aparatul propriu este 204 din care 183
funcţii publice (15 de conducere, 167 de executie şi o functie publica specifică) şi 21 posturi
contractuale (2 de conducere şi 19 de executie). Funcţiile de conducere faţă de organigrama
anterioară sunt şi ele diminuate cu 6 la funcţionari publici şi cu 1 la personalul contractual.
În urma modificărilor efectuate, numărul de posturi în cadrul unităţilor subordonate este
1301,5 (25 posturi de conducere şi 1276,5 posturi de execuţie) cu 22 (2 conducere si 20 de
execuţie) mai puţine faţă de organigrama anterioară.
Având în vedere necesitatea reducerii cheltuielilor de personal şi încadrarea în bugetul
alocat, s-a procedat la externalizarea unor servicii sociale din cadrul DGASPC Bihor. Astfel, s-au
finalizat procedurile de externalizare pentru un număr de 13 unităţi subordonate: 5 locuinţe moderat
protejate pentru persoane adulte cu handicap (apartamente), 3 locuinţe maxim protejate pentru
persoane adulte cu handicap (Casa Franz Max, Casa Frankfurt, Casa Săcueni), Centrul de
Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Râpa, Centrul de Recuperare şi Reabilitare
pentru Persoane cu Handicap Bratca, Cămin pentru persoane vârstnice Băiţa, Centrul de Plasament
nr. 2 Oradea şi Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi Popeşti, conform Hot. CJ Bihor
nr. 219/30.11.2011, privind constatarea încheierii contractelor de furnizare servicii sociale, ca
urmare a finalizării procedurii de externalizăre la DGASPC Bihor.
Prin externalizarea acestor servicii se reduce un număr de 216 posturi, reprezentând
14,35%, ceea ce duce implicit la reducerea cheltuielilor de personal aferente acestora.
Prin activitatea desfăşurată, DGASPC Bihor a deservit un număr de 22.790 beneficiari, (cu
1.371 beneficiari mai puţini faţă de anul 2010) susţinut de bugetul alocat pe anul 2011 în valoare de
113.174.820 lei, înregistrându-se o scădere de 6,5% faţă de bugetul alocat pe anul 2010.
Obiectivele prevăzute în Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bihor au fost îndeplinite, acest lucru putându-se realiza printr-o susţinere financiară
adecvată, prin alocarea unor resurse bugetare şi extrabugetare.
Din situaţia privind stadiul de îndeplinire şi modul de aplicare a hotărârilor emise de
Consiliul Judeţean Bihor cu privire la D.G.A.S.P.C. Bihor rezultă că au fost îndeplinite şi realizate
în totalitate aceste hotărâri.
13. DIRECŢIA SOCIAL - COMUNITARĂ BIHOR
Programele şi activităţile derulate în anul 2011 au fost desfăşurate pe multiple căi,
numărând situaţii foarte diverse. Aceste programe au fost foarte diferite începând de la simple
ajutoare, care s-au materializat prin consilierea persoanelor nevoiaşe care au solicitat acest lucru de
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la personalul instituţiei noastre, în legătură cu diferite probleme sociale şi mergând până la
soluţionarea concretă ale problemelor, care au avut ca şi scop obţinerea diferitelor ajutoare din
partea statului privind ajutorul pentru încălzirea de iarnă, diferite ajutoare sociale la care personalul
instituţiei a contribuit prin completarea dosarelor şi a actelor necesare pentru a putea solicita aceste
drepturi, precum şi prin îndrumarea persoanelor în cauză către instituţiile competente din judeţul
nostru cum ar fi Administraţia Social Comunitară Oradea sau la Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, după caz.
Scopul Direcţiei Social Comunitare Bihor este de a contribui prin activităţi şi acţiuni
specifice la îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale persoanelor şi grupurilor dezavantajate din Judeţul
Bihor.
14. CENTRUL MEDICO-SOCIAL POPEŞTI
Centrul Medico-Social de Psihiatrie Nucet şi Centrul Medico-Social Popeşti sunt instituţii
de interes public judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Bihor, care
au rolul de a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă medico-socială,
prin acordare de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu
nevoi medico-sociale din judeţul Bihor.
Centrul Medico-Social Popeşti este finanţat din anul 2005 de Consiliul Judetean Bihor, în
ceea ce priveste cheltuielile de personal auxiliar sanitar, administrativ şi personal de intretinere,
cheltuieli materiale. Cheltuielile de personal pentru personalul medical şi cu medicamente,
materiale sanitare sunt asigurate din bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii.
Una din directivele cele mai importante este a obţine finanţări nerambursabile pentru
înbunătăţirea infrastructurii, rentabilizarea consumului enegetic, implicit reducerea cheltuielilor de
întreţinere. În acest scop Centrul Medico-Social Popesti, cu acordul Consiliului Judeţean, în
ianuarie 2011 a depus proiectul la Administrarea Fondului pentru Mediu ,,COMPLETAREA
SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE ŞI APĂ CALDĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE
SOLARĂ FOLOSIND PANOURI SOLARE ŞI POMPE DE CĂLDURĂ” în valoare de 515 037
lei.
Instituţia are un proiect depus pentru finanţare nerambursabilă la Program Operaţional
Regional axa 3.1 pentru Extinderea centrului cu aripă nouă regim P/E I cu 30 de paturi, proiect
care este pe lista de aşteptare.
În luna aprilie s-a făcut recepţia la terminarea lucrării a investiţiei finanţate de Ministerul
Muncii ,,REPARAŢII ŞI AMENAJĂRI CLADIRI, MODIFICAREA CIRCUITELOR
FUNCŢIONARE ETAPA II. Așadar, a fost dat în folosinţă blocul nou alimentar, liftul, morga, s-au
eliberat spaţii noi pentru bolnavi conform normelor în vigoare. S-a obţinut Autorizaţia de PSI
pentru instituţie.
Din fonduri proprii a fost construit gard în jurul terenului achiziţionat din foduri proprii şi
depozit de lemne.
Centrul Medico-Social Popeşti s-a încadrat în standardele de costuri prevăzute în HG
459/2010 pentru unităţi de asistenţă medico-sociale faţă de care cheltuielile vor fi mai reduse
apreciabil cu 15%.
15. CENTRUL MEDICO-SOCIAL DE PSIHIATRIE NUCET
Centrul Medico-Social de Psihiatrie Nucet este din anul 2007, unitate în subordinea
administrativă şi financiară a Consiliului Judeţean Bihor. Centrul Medico-Social de Psihiatrie
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Nucet funcţionează cu 178 de paturi, toţi pacienţii având tulburări psihice în stare cronică.
Patologiile pacienţilor constă în schizofrenii, oligofrenii, demenţe, epilepsii, encefalopatii
post traumtice şi menigeale, paranoia, parafrenii.
Corpul medical este alcătuit din 5 medici şi 25 de asistente medicale. Partea de îngrijire este
asigurată de 11 pedagogi de recuperare, 34 de infirmieri şi 8 îngrijitori.
În anul 2011 au fost procurate medicamente (preponderent bolii psihice) şi materiale
sanitare în valoare de 243,68 mii lei.
S-au produs un număr de 36 de externări, din care 10 decese şi au avut loc 39 de internări
din care 16 internări repetate ale unor pacienţi ce au fost trimişi în diverse spitale pentru tratamente
şi investigaţii ce nu au putut avea loc în unitatea noastră şi pentru diverse intervenţii chirurgicale.
16. SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET
Spitalul de Psihiatrie Nucet este o unitate sanitară cu personalitate juridică, de specialitate
psihiatrie, asigurând asistenţă medicală spitalicească în specialitatea psihiatrie, atât pentru bolnavii
judetului Bihor cât si pentru judetele arondate.
Spitalul de Psihiatrie - Nucet are din iunie 2011, în stuctura sa, 5 secţii cu paturi totalizând
226 paturi, precum laboratoare şi compartimente functionale.
În ceea ce priveste activitate medicală în anul 2011 au fost internati un număr de 1.611
pacienti, realizandu-se o rată de utilizare a paturilor de 90.03 % care depaseste rata optimă de
utilizare a paturilor de 80% de unde rezultă adresabilitatea ridicată a pacientilor fată de unitate.
Unitatea are un deficit de personal medical superior, respectiv personal auxiliar sanitar. Au
fost realizate lucrări de reparaţii a secţiei cronici mixt, lucrări de reparaţii la secţia TBC, precum şi
reparaţii curente la spălătoria unităţii.
17. DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI BIHOR
Principalele activităţi desfăşurate în anul 2011, de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a
judeţului Bihor, au vizat atât îndrumarea metodologică şi controlul activităţii serviciilor publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ şi a structurilor de stare civilă, de eliberare a
actelor de identitate şi a înscrisurilor de stare civilă, cât şi activităţile pe celelalte linii de muncă:
electorală, de pregătire continuă, de sprijin metodologic în înfiinţarea de noi servicii, de
operaţionalizare a activităţilor şi implicit de standardizare a calităţii serviciilor oferite, de gestionare
a datelor cu caracter personal şi de punere în legalitate cu acte de identitate a minorilor
instituţionalizaţi şi a cetăţenilor de etnie rromă.
Direcţia a desfăşurat în anul 2011 activităţi complexe pentru punerea în aplicare a
prevederilor legale de profil, atributul de coordonare şi îndrumare metodologică a serviciilor
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi oficiilor de stare civilă fiind principalul
obiectiv de îndeplinit în vederea asigurării aplicării unitare a legislaţiei de evidenţă a persoanelor şi
de stare civilă. Activitatea direcţiei a fost planificată prin Planul Anual de Măsuri şi Acţiuni nr. 1
din 03.01.2011 iar la nivelul semestrelor I şi II au fost întocmite Planurile de Muncă privind
Planificarea Semestrială a Principalelor Activităţi ale Direcţiei nr. 2 din 03.01.2011 respectiv 545
din 11.07.2011.
În anul 2011 a fost demarată procedura de certificare a calităţii produselor şi serviciilor
oferite şi de securitate a informaţiilor gestionate conform standardelor ISO 9001 şi 27001, în
prezent lucrându-se la implementarea acestor standarde.
La data 28.02.2011 a început funcţionarea S.P.C.L.E.P. al Com. Holod, coordonarea
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activităţii serviciului fiind efectuată de către specialişti din cadrul serviciului judeţean, pe lângă
celelalte servicii existente.
La nivelul judeţului, până la data de 01.12.2011 au fost înregistrate de către oficiile de stare
civilă un număr de 15440 acte de naştere, căsătorie şi deces după cum urmează:
- 5672 acte de naştere;
- 3194 acte de căsătorie;
- 6574 acte de deces.
Pentru îndeplinirea prevederilor legale, la nivelul direcţiei s-a asigurat funcţionarea unui
ghişeu de soluţionare a cererilor cetăţenilor de eliberare a actelor de identitate pentru situaţii
deosebite, ghişeu deservit de specialiştii serviciului de evidenţă a persoanelor, care a procesat
cererile de eliberare a actelor de identitate sau de aplicare a vizei de reşedinţă pentru anumite
situaţii deosebite.
18. CAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ BIHOR
Camera Agricolă Judeţeană Bihor este finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin transfer
către bugetul judeţean. În temeiul prevederilor H.G. nr. 1609/16.12.2009 privind înfiinţarea
camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene,
aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, publicată în M.O. partea I nr. 924
din 30.12.2009, a fost înfiinţată Camera Agricolă Judeţeană Bihor, ca instituţie publică
descentralizată, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Oficiul Judeţean de Consultanţă
Agricolă, în subordinea şi sub autoritatea Consiliului Judeţean Bihor.
Consiliul Judeţean Bihor şi Camera Agricolă Judeţeană au organizat diferite evenimente
pentru a veni în sprijinul agricultorilor din judeţ. Dintre acestea se pot aminti:
- Întalnirea producatorilor de legume şi fructe cu reprezentanţii Hypermarketului REAL, pentru
a sprijinii producătorii să patrundă cu produsele lor în hypermarket. Acest gen de evenimente se
desfaşoară sub emblema „Producem româneşte, mâncăm româneşte”;
- Inaugurarea Magazinului „Piaţa Ţăranului „ din incinta ERA SHOPING;
- Participarea la Târgul de achiziţii organizat de magazinul Real;
- Una dintre cele mai importante activităţi a fost organizarea celei de a treia ediţie a Târgului
„Fermierilor Bihoreni”. În acest an au fost prezente un numar mai mare de firme decât în anii
precedenţi din diferite domenii: vânzări de utilaje agricole; imputuri pentru agricultură; furaje
pentru animale; echipamente folosite în zootehnie. La târg au participat şi producători agricoli de
legume şi fructe, produse apicole, firme cu produse de panificaţie şi industrie alimentară. De
asemenea, au avut loc şi doua simpozioane cu teme de interes pentru crescătorii de ovine şi pentru
agricultorii care utilizează maşini şi echipamente de ierbicidat.
În anul 2011 instituţia a întocmit 22 proiecte pe măsura 141 „Sprijinirea fermelor de
subzistenţă” şi 10 proiecte pe măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”. Proiectele pe măsura 112
au fost declarate eligibile urmand sa se facă selecţia iar pentru proiectele pe masura 141 procedura
de evaluare şi selectie este în curs de desfăşurare. Prin aceste proiecte a fost absorbită suma de
320000 euro din fondurile europene.
Pe parcursul anului 2011 s-a organizat şi finalizat, cu examen, un numar de 16 cursuri La
aceste cursuri au participat 338 de cursanţi.
19. DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE
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Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte – BIHOR este un serviciu public de interes
judeţean, cu personalitate juridică proprie, susţinută financiar si aflată în subordinea directă a
Consiliului Judeţean Bihor.
Scopul direcţiei este de a contribui prin activităţi şi acţiuni specifice la dezvoltarea
economico-socială şi protejarea patrimoniului cultural al judeţului Bihor şi a comunităţilor
judeţului prin următoarele activitati specifice:
- Iniţierea de programe, proiecte şi activităţi care să asigure soluţionarea unor probleme
economico-sociale de interes judeţean, dar şi a celor de interes local, micro-regional, respectiv
regional, al colectivităţilor din aria administrativă a judeţului Bihor
- Promovarea imaginii externe a judeţului cât şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel
judeţean, naţional şi internaţional precum şi identificarea unor surse de finanţare interne şi externe
pentru aceste activităţi;
- promovarea, sprijinirea si implementarea acţiunilor si proiectelor de cooperare transfrontalieră
în cadrul Euroregiunii Bihor – Hajdu Bihar precum şi a parteneriatelor locale transfrontaliere
- iniţierea, sprijinirea şi realizarea unei strategii de dezvoltare a turismului în jud. Bihor;
- realizarea materialelor de promovare a monumentelor, a obiectelor de artă, a ansamblurilor, a
siturilor arheologice sau de orice altă natură existente în judeţul Bihor.
- Sprijinirea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane fizice, prin
oferirea de asistentă, consultantă si informaţii.
Principalele activităţi au fost:
1. Întocmirea şi depunerea de dosare de finanţare în numele Spitalului Municipal „Dr. Pop
Mircea” Marghita - consultanţă - Proiectul: Real – time Diagnostic – Telemedicine Cross Border
Network;
2. Întocmirea şi depunerea de dosare de finanţare în numele instituţiei - Proiectul: THE
DEVELOPMENT OF AN INTERACTIV INFORMATIC SYSTEM FOR PROMOTING ANTIDRUG POLICIES, WITHIN YOUNGSTERS IN BIHOR AND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
COUNTYS;
3. Proiectul: Knowledge Unlimited – Coperatioan in Touristic labour Market;
4. Gestionarea Programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile stabilit in
conditiile Legii nr. 350/2005, Ordinului nr.130/2006 si programul privind acordarea sprijinului
financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania in
conditiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2001
În ceea ce priveşte proiectele finanţate din fonduri structurale s-a propus realizarea de parteneriate
cu instituţii din ţară şi din străinătate, care, prin experienţa şi imaginea lor, să aducă un plus de
profesionalism şi de valoare activităţilor realizate. Activitatea instituţiei pe anul 2011 s-a încadrat în
programele generale de activitate ale Directiei si implicit ale Consiliului Judetean Bihor.
20. R.A. ”AEROPORTUL ORADEA ”
În cursul anului 2011 Consiliul Judeţean Bihor a adoptat un număr de 5 (cinci) hotărâri
privind activitatea R.A. „Aeroportul Oradea”. În afară de Hotărârea C.J. Bihor nr.17/24.02.2011
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al consiliului judeţean şi în mod implicit a
transferurilor de la capitolul transporturi, în care se regăsesc şi alocaţiile bugetare pentru regie,
restul de hotărâri au fost adoptate în vederea promovării la finanţare a celui mai important proiect
de dezvoltare şi modernizare al aeroportului şi anume „Extinderea şi modernizarea suprafeţelor
aeroportuare”.
La data de 29.08.2011, R.A. ”Aeroportul Oradea” a depus la Ministerul Transporturilor şi
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Infrastructurii - Autoritatea de Management pentru POS Transport – Direcţia Generală Relaţii
Financiare Externe, în vederea evaluării, documentaţiile aferente cererii de finanţare pentru
obiectivul de investiţii „Extindere si modernizare suprafeţe aeroportuare la Aeroportul Oradea ”
prin programul menţionat mai sus.
Faţă de cele prezentate, depunerea cererii de finanţare, la momentul actual aceasta a trecut
de etapele de evaluare administrativă şi de eligibilitate, conform adreselor Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii - Autoritatea de Management pentru POS Transport, Direcţia
Generală de Relaţii Financiare Externe, intrând în ultima etapă de evaluare, cea tehnico-economică.
21. S.C.PAZĂ ŞI PROTECŢIE BIHOR SRL
Începând cu 01 iunie 2011, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor, patrimoniul
Direcţiei Publice de Pază Bihor a fost preluat în urma Protocolului nr. 6710/01.06.2011 de către
S.C. Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.
Prin Hotărârea nr. 75/15.04.2011 a Consiliului Judeţean Bihor dl. Mughiuruş Ioan a fost
numit administrator la această societate pâna în 30.06.2011, iar prin Hotărârea nr. 149 din 30. 06.
2011 i s-a prelungit mandatul administratorului până în data de 30.06.2012.
Pentru că instituţia a devenit societate comercială, acest lucru a determinat o serie de
modificări cum ar fi: statutul societăţii, organigrama, statul de funcţii, conturile bancare,
formularele actelor emise de către societate etc.
De asemenea, s-au făcut demersurile necesare în vederea obţinerii unui nou contract de
închiriere pentru actualul sediu în care se desfăşoară activitatea societăţii, contract care a fost
transmis către I.P.J.Bihor în vederea obţinerii autorizaţiilor.
Au fost renegociate toate contractele privind serviciile de pază cu instituţiile publice care nu
sunt plătitoare de TVA, în sensul de a majora tariful actual cu 24 % respectiv valoarea TVA-ului.
Sub acest aspect s-a reuşit a se încheia acte adiţionale prin care s-a acceptat majorarea tarifului cu
urmatoarele instituţii: Primăriile Tăuteu, Tileagd, Ţeţchea, Ceica, Marghita, Sântandrei,
Filarmonica de Stat şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială pentru Protecţia Copilului. În această
perioadă s-au reziliat 3 (trei) contracte cu Primăriile Vaşcău, Boianu Mare si Nucet datorită
incapacităţii de plată a acestora. Pentru recuperarea debitelor s-au deschis procese în instantă.
Agenţii de pază de la aceste obiective au fost trimişi în şomaj.
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