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Anul 2010 a reprezentat un an crucial în evoluţia vieţii economice, sociale şi politice
româneşti, când România s-a aflat în faţa uneia dintre cele mai mari provocări din istoria sa recentă,
o provocare dură, mai ales pentru factorii implicaţi în viaţa politico-socială la nivel regional şi mai
ales local.
În aceste condiţii obiectivul principal al tuturor acţiunilor şi demersurilor întreprinse de
către Consiliul Judeţean Bihor în această perioadă, este constituit de stimulatea mediului economic,
determinant fiind pentru viaţa socială şi culturală a judeţului Bihor, prin îmbunătăţirea
infrastructurii la nivelul întregului judeţ precum şi a accesului deţinătorilor de capital la serviciile
astfel promovate, lucru indispensabil unei relansări economice 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.
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 2007 cu modificările şi
completările ulterioare, prevede la art.104 alin.3 lit.”b” ca atribuţie a preşedintelui Consiliului
Judeţean obligativitatea prezentării consiliului judeţean, anual sau la cererea acestuia, rapoarte cu
privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeţean.
Preşedintele Consiliului Judeţean este şeful administraţiei publice judeţene şi răspunde
de buna funcţionarea 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.
In acest sens, în perioada la care ne referim, s-a urmărit 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.
In 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.
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În anul 2010, Consiliul Judeţean ca autoritate deliberativă s-a întrunit, la iniţiativa
preşedintelui, în 12 şedinţe ordinare şi 8 şedinţe extraordinare. In ansamblu, în anul 2010 în cele
20 de şedinţe ale Consiliului Judeţean Bihor au fost analizate un număr de 238 proiecte de hotărâri
şi au fost adoptate 224 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.
Din totalul de 224 de hotărâri adoptate de plenul Consiliului Judeţean Bihor în anul
2010 au fost contestate în instanţă două hotărâri, procesele fiind încă pe rolul instanţelor de
judecată.
În exercitarea atribuţiilor cu care este investit preşedintele consiliului judeţean, în anul
2010 au fost emise un număr de 655 dispoziţii.
În îndeplinirea atribuţiilor legale preşedintele Consiliului Judeţean dispune de aparatul
de specialitate care în perioada analizată a desfăşurat următoarele activităţi:
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DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
EXECUŢIA BUGETARĂ LA 31.12.2010
Date referitoare la execuţia bugetului Judeţului Bihor (activitate proprie şi unităţi subordonate):
Judeţul Bihor a încasat venituri în sumă de 259.383 mii lei din care:
1.Cote şi sume defalcate din impozit pe venit
din care:
- cote defalcate din impozit pe venit
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
2. sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
din care:
- sume defalcate din TVA pt. finanţarea chelt.descentralizate
- sume defalcate din TVA pt. finanţarea drumurilor judeţene
-sume defalcate din TVA pt. echilibrare bugete locale
3.Venituri din impozite si taxe
din care:- impozit mijl. transport persoane juridice
- taxe si tarife pt.eliberare licenţe
4. Venituri din concesiuni
5. Venituri din prestări servicii şi alte venituri
6. Venituri din valorificarea unor bunuri
7. Subvenţii de la bugetul de Stat
din care:
subvenţii din venituri proprii ale Min.Sănătăţii pt.finanţare investiţii
subvenţii pt.susţinerea derulării proiectelor din fd.extern postaderare
- finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
- finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale
- subvenţii pt.realizarea obiectivelor de investiţii
- subvenţii pt.finanţarea camerelor agricole
8.Sume primite de la Uniunea Europeană
din care:
- sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
- prefinanţare

- mii lei 68.061
46.743
21.318
97.003
69.935
15.813
11.255
1.707
1.548
159
459
12
90
77.488
4.019
3.103
67.641
1.708
200
817
14.563
4.901
9.662

Judeţul Bihor a efectuat plăţi în sumă de 241.591 mii lei‚
din care:
1.Autorităţi executive
2.Direcţia de Evidenţă a Persoanelor
3.Dobânzi şi comisioane
4.Transferuri între diferite nivele ale administraţiei
5.Apărare ( Centru Militar )
6.Ordine publică şi siguranţă naţională ( ISU )
7.Învăţământ
8.Sănătate
9.Cultură, recreere şi religie
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- mii lei 9.100
1.092
4.981
300
228
2.678
34.500
6.052
29.092

10.Asigurări şi asistenţă socială
11. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
12. Transporturi şi comunicaţii
13. Camera agricolă
14. Alte acţiuni economice

120.779
2.128
26.892
817
2.952

Excedentul contului de execuţie al bugetului local este de 17.792 mii lei.
Subvenţii primite de la bugetul de stat pe anul 2010 :
din care:
Programul de reabilitare, modernizare si/sau asfaltare a drumurilor comunale finanţat conform
HGR nr.577/1997=14.678.062 lei
-mii leiSumele
Programul
neutilizate si
aprobat in
virate la
anul 2010
Nr.
Denumirea obiectivelor
MDRT
Alocatii
la finele
crt.
cuprinse în lista de finanţare pentru anul 2010
MDRT
anului
Credit bugetar
2010
0
1
2
5
REABILITARE,
MODERNIZARE
ŞI/SAU
I
14.678,062
125,528
ASFALTARE DRUMURI
1 CIUMEGHIU-DC100 Ciumeghiu-Boiu
100,000
0,014
2
SALARD-DC25 Salard-Sisterea
400,000
CRIŞTIORU DE JOS-DC261 Leheceni-Saliste de Vascau3
400,000
Poiana
4
MADARAS-DC 91 DJ 797B Madaras-Martihaz
260,000
5
SALACEA-DC 9 Salacea-lim.jud.Satu Mare
100,000
6
SIMIAN-DC7 Silindru-DN 19
100,000
7
ABRAMUT-DC 110 Crestur
190,000
CAPILNA-DC 134,DC 99, DC93-Vintere –Saldabagiu
8
1.000,000
Mic,Capilna
9
OSORHEI-DC44 Osorhei-Fughiu-Husasau-Ineu
100,000
LUNCA-DC243,DC256 Briheni,Tabara,
900,000
10 Seghiste,Stei,str.Fermei,str.Bisericii
11 DRAGESTI-DC192A Dicanesti
1.000,000
12 HUSASAU DE TINCA-DC96 Sititelec
1.340,909
13 OLCEA-DC149 Hodisel
1.350,000
14 COCIUBA MARE-DC97 Olcea-Carasau-Petid
1.250,000
15 TARCAIA-DC234 Totoreni-Mierag
550,000
DOBRESTI-DC196 Hidisel de Dobresti-Topa de Sus16 Corbesti; strazi Dobresti
637,153
17 NOJORID-DC77 Livada de Bihor
50,000
18 HOLOD-DC199 Simbata-Rogoz-Dumbravita-Holod
750,000
0,474
19 MAGESTI-Modern.strazi Dobricionesti,Galaseni
650,000
20 TILEAGD-DC137 Tileagd-Calatani
250,000
21 SIRBI-DC34 Sirbi-Salard
350,000
22 AUSEU-DC 167-Luncsoara-Gheghie
50,000
23 PIETROASA-DC252 Chiscau-Giulesti
50,000
24 VASACU-DC 244 Vascau-Cimp
400,000
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25
26
27
28
29
30
31
32
33

SINMARTIN-DC 59 Haieu-Brujac
BOIANU MARE-DC111 Boianu Mare-Huta
CAMPANI-DC143 Harsesti-Valea de Sus
POMEZEU-DC 204 Sitani-Luncasprie
BEIUS-DC234 Sinmartin de Beius-Delani
NOJORID-DC 87 Pausa- Sauaieu
DERNA-DC115 Derna-Dernisoara-Tria
SINMARTIN-Modernizare strazi in comuna Sinmartin
POPESTI-DC 121 Popesti-Bistra-Marginea

200,000
150,000
100,000
300,000
50,000
250,000
50,000
1.250,000
100,000

125,000
0,040

Programul de alimentare cu apa a satelor si sistem de canalizare si tratare a apelor uzate finanţat
conform HGR nr.577/1997= 3.637.940 lei
-mii leiNr.
crt.
1
I

Denumirea obiectivelor
cuprinse în lista de finanţare pentru anul 2010
2
ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR
Reabilit.si extind.alimentare cu apa Osand com. Husasau de
Tinca

1
2

Reabilit.si extind.alimentare cu apa Cherechiu com.Cherechiu

3

Alimentare cu apa Tarcaia,Tarcaita com.Tarcaia

6
7

Alimentare cu apa Buntesti, Lelesti, Bradet, Dumbraveni,
Ferice, Poieni de Jos, Poieni de Sus, Saud, Stancesti com.
Buntesti
Alimentare cu apa Forau,Prisaca, Valenii de Beius
com.Uileacu de Beius
Alimentare cu apa Finis,Fizis, Ioanis, Suncuis com. Finis
Alimentare cu apă Uileacu de Munte com. Paleu

8

Alimentare cu apă Tăutelec, Şişterea, Şuşturogi com. Cetariu

9
10
11
12
13
14

Alimentare cu apa Betfia, com.Sinmartin
Alimentare apa Beiusele, Cresuia com.Curatele
Alimentare apa Dicanesti com. Dragesti
Alimentare apa Cimpani com.Cimpani
Alimentare cu apa Calugari, Izbuc com.Carpinet
Alimentare cu apa Tetchea com.Tetchea
SISTEM DE CANALIZARE SI TRATARE A APELOR
UZATE
Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate Ceica, Dusesti,
com.Ceica
Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate com.Madaras

4
5

II
1
2

Programul
aprobat pe
anul 2010
3
3.449,752
230,494
200,000
200,000

Sumele neutilizate
si virate la MDRT
la finele anului
6
24,853
-

500,514
400,000
600,000
10,000
100,000
142,800
50,000
409,752
288,641
200,000
117,551

24,110
0,742
0,001
-

188,188

0,024

88,188

0,024

100,000

-

Din ratele si dobânzile colectate conform O.G. nr.19/1994 s-au alocat fonduri pentru
obiectivul Bloc locuinţe sociale în localitatea Tileagd suma de 100.000 lei iar pentru obiectivul
Bloc locuinţe sociale si de necesitate în localitatea Pomezeu suma de 450.000 lei.
Pentru aceste obiective s-au decontat urmatoarele sume:
1. Bloc locuinte sociale în localitatea Tileagd s-a decontat suma de 57.073,67 lei.
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2. Bloc locuinte sociale si de necesitate în localitatea Pomezeu s-a decontat suma de
289.999,04 lei.
S-a urmărit decontarea execuţiei lucrărilor de investiţii şi reparatii capitale la următoarele
obiective :
- Modificare traseu DJ764G ,DN76 Sudrigiu-Lazuri de Beiuş s-a decontat suma de 83.682 lei.
-Modernizare DJ767F Cetariu-Cauaceu s-a decontat suma de 613.755 lei.
-Modernizare DJ108J Remeţi-baraj Lesu s-a decontat suma de 1.516.595 lei.
-Modernizare DJ 767B DN76 Tasad-Copacel-Serghiş s-a decontat suma de 943.797 lei.
-Modernizare DJ768A Capilna-Ginta s-a decontat suma de 301.873 lei.
-Modernizare DJ797A Bicaciu-Ianosda-DN79 s-a decontat suma de 1.000.000 lei.
-Modernizare DJ 190F Abramuţ-Sinlazăr s-a decontat suma de 654.999 lei.
-Reabilitare si modernizare DJ 763 Sudrigiu-Pietroasa-cabana Padis s-a decontat suma de
13.658.597 lei.
-Amenajare teatru în aer liber –Bastionul Ciunt Cetatea Oradea s-a decontat suma de 1.160.140 lei.
-Centru de informare turistica şi baza Salvamont Virtop s-a decontat suma de 190.549 lei.
-Centru de informare turistica şi baza Salvamont Vadu Crisului s-a decontat suma de 3.058 lei.
-Alunecare de teren pe DJ 108K Remeti s-a decontat suma de 132.996 lei.
-Alunecare de teren pe DJ 108J Bratca s-a decontat suma de 139.732 lei.
-Alunecare de teren pe DJ 191B Sacalasacu-Derna s-a decontat suma de 130.826 lei.
S-a urmărit decontarea serviciului de proiectare pentru obiectivele:
-Cheltuieli proiectare pentru Alunecare de teren pe DJ 108K Remeti, Alunecare de teren pe DJ
108J Bratca, Alunecare de teren pe DJ 191B Sacalasacu-Derna s-a decontat suma de 54.720 lei.
-Cheltuieli proiectare Amenajare albie consolidare mal drept Crisul Repede s-a decontat suma de
75.392 lei.
-Cheltuieli proiectare Reabilitare si consilidare DJ Bucea-Bulz-Vadu Crisului s-a decontat suma de
76.500 lei.
-Cheltuieli proiectare Reabilitare, modernizare DJ 767 Uileacu de Cris-Balaia-Burzuc s-a decontat
suma de 77.350 lei
-Cheltuieli proiectare si avize Amenajare Centru National de Informare Turistica s-a decontat suma
de 22.187 lei
S-a urmărit decontarea executiei lucrărilor din imprumutul contractat cu Banca Comerciala
Romana a următoarelor lucrări:
-Reabilitare şi modernizare DJ 709E Ciumeghiu-Ghiorac s-a decontat suma de 456.511 lei.
- Modernizare DJ 764, DJ764D Beiuş-Roşia-Bratca-Damiş s-a decontat suma de 846.684 lei.
-Reparaţii capitale Sediu Nou Muzeul Tarii Crisurilor str.Armatei Romane nr.1/A corp A s-a
decontat suma de 28.004.644 lei.
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL
COMPARTIMENT DERULARE PROGRAME ŞI AJUTOARE
În cursul anului 2010 Compartimentul Derulare Programe şi Ajutoare a funcţionat astfel:
perioada 01.01.2010-30.10.2010 în cadrul Serviciului Patrimoniu, iar în perioada 01.11.201031.12.2010 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 2010:
Iniţierea unei Hotărâri de Consiliu Judeţean privind impozitele şi taxele locale, pentru anul fiscal
2010;
Iniţierea şi aprobarea unei hotărâri privind aprobarea unor preţuri medii la produsele agricole
6

Avizarea propunerilor Normelor de Venit pentru micii meseriaşi pentru anul fiscal 2011;
Urmărirea derulării programului lapte-corn în conformitate cu prevederile OUG 96/2002,
republicată;
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;
Iniţierea unor hotărâri privind derularea acestui program;
Urmărirea asigurării cu resurse financiare pentru derularea Planului anual European de furnizare
Ajutoare Alimentare în beneficiul Persoanelor cele mai Defavorizate;
Întocmirea acordului cu A.P.I.A. Bucureşti privind derularea programului conform H.G.
600/2009.
În realizarea sarcinilor de mai sus, am propus şi a fost aprobată Hotărârea Consiliului
Judeţean Bihor nr.161/2009 – privind taxele şi impozitele pentru anul fiscal 2010;
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.201/26.11.2010 – au fost aprobate preţurile
medii la produsele agricole rezultate din arendă pentru anul agricol 2010 şi anul fiscal 2011;
La propunerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor prin adresa
nr.14.868/20.12.2010 au fost avizate normele de venit pentru micii meseriaşi, conform prevederilor
art. 42 din Legea 571/2003, republicată;
În ceea ce priveşte programul social lapte-corn, pe anul 2010 – se extinde pe doi ani şcolari
2009/2010 şi 2010/2011.
Licitaţia a fost câştigată pe produse de următoarele societăţi comerciale:
LA LAPTE
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

LAPTE
SC ASTRAL IMPEX SRL ARAD
SC DERPAN SRL GALAŢI
SC SORILACT SA BRAD
SC BAMPAN SRL TURDA
SC SIMULTAN SRL FĂGET

2010
(lunile)
I-VI
X
X
X
-

2010
(lunile)
IX-XII
X
X
X
X

LA CORN
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

CORN
SC ASTRAL IMPEX SRL ARAD
SC DERPAN SRL GALAŢI
SC DORBOB SRL ORADEA
SC FANTTI-HUIZEN SRL ALEŞD
SC SAL PAN SRL SALONTA
SC TODOR SUCIU SRL TURDA
SC BOROMIR SRL RÎMNICU-VÎLCEA
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2010
(lunile)
I-VI
X
X
X
X
X
X
-

2010
(lunile)
IX-XII
X
X
X

LA MERE – Pentru Municipiul Oradea
Nr.
crt.
1

MERE
SC DERPAN SRL GALAŢI

2010
(lunile)
I-VI
-

2010
(lunile)
IX-XII
X

Valoarea contractului pentru 2010, se prezintă astfel:
LA LAPTE
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

LAPTE
SC ASTRAL IMPEX SRL ARAD
SC DERPAN SRL GALAŢI
SC SORILACT SA BRAD
SC BAMPAN SRL TURDA
SC SIMULTAN SRL FĂGET
TOTAL

PROGRAM
712.160,22
5.392.926,28
1.227.257,43
513.280,11
442.459,64
8.288.083,68

REALIZAT

DIFERENŢĂ

567.182,52
5.135.648,83
1.197.259,94
507.292,68
441.319,90
7.848.703,87

-144.977,70
-257.277,45
-29.997,49
-5.987,43
-1.139,74
-439.379,81

REALIZAT

DIFERENŢĂ

LA CORN
Nr.
crt.

CORN

PROGRAM

1

SC ASTRAL IMPEX SRL ARAD

442.906,71

356.684,10

-86.222,61

2

SC DERPAN SRL GALAŢI

177.399,21

168.180,45

-9.218,76

3

SC DORBOB SRL ORADEA

1.570.538,37

1.371.038,95

-199.499,42

4

SC FANTTI-HUIZEN SRL ALEŞD

210.970,34

203.485,57

-7.484,77

5

SC SAL PAN SRL SALONTA

256.668,70

246.688,55

-9.980,15

6

SC TODOR SUCIU SRL TURDA

645.207,35

612.352,15

-32.855,20

7

SC BOROMIR SRL RÎM.-VÎLCEA

84.033,12

83.758,40

-274,72

3.387.723,80

3.042.188,17

-345.535,63

TOTAL
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LA MERE – Pentru Municipiul Oradea
Nr.
crt.
1

MERE
SC DERPAN SRL GALAŢI

PROGRAM
89.920,00

REALIZAT
82.832,06

DIFERENŢĂ
-7.087,94

Având în vedere cele de mai sus menţionăm că, conducerea executivă a avut grijă ca
acest program să nu fie depăşit, economia pe întreg an bugetar este de 792.003,38 lei.
De programul lapte-corn au beneficiat în anul şcolar 2009-2010 – 64.187 copii, iar în
anul şcolar 2010-2011 – 62737 copii, iar de mere în Municipiul Oradea 15.107 copii.
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 nu s-au
înregistrat toxinfecţii alimentare.
Inspectoratul Şcolar ne-a transmis lista cu 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 ne
decontează prin Uniunea Europeană cantităţile distribuite. Astfel în anul 2010 s-au depus
documentaţii pentru semestrul I şi II, după cum urmează:
- Sem. I în val. de 684.227,13 lei sume care au fost date la Bugetul Statului cu O.P. 50/15.07.2010
- Sem.II în val. de 746.597,78 lei sume care au fost date la Bugetul Statului cu O.P. 72/03.12.2010
- TOTAL
1.430.824,91 lei sume primite de la U.E. prin APIA Bucureşti
O altă latură a activităţii compartimentului nostru a fost urmărirea derulării programului
PEAD/2010 unde am înregistrat şi decontat cheltuielile determinate de acesta precum: salarii
gestionari, cheltuieli materiale, cheltuieli transport, etc. documentaţii care până la 25 a lunii
următoare pentru luna expirată au fost depuse la A.P.I.A. Bucureşti în vederea decontării.
Compartimentul Administrarea Patrimoniului
În baza actelor normative care reglementează proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare, H.G. nr. 548/1999 şi Ordinul M.F. nr. 2861/2009 privind normele tehnice
pentru întocmirea inventarului,Compartimentul
Administrarea Patrimoniului urmăreşte şi
realizează inventarierea patrimoniului public şi privat (clădiri şi terenuri) al judeţului, precum şi cel
public al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor.
De la momentul atestării domeniului public al judeţului Bihor, prin Hotărârea Guvernului
nr. 970/2002 modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.1973/2004, Hotărârea
Guvernului nr.931/2008, Hotărârea Guvernului nr.595/2010 unele bunuri şi-au schimbat regimul
proprietăţii, fiind realizate transferuri din și în domeniul public sau privat al judeţului, au fost
scoase din evidenţe unele imobile, s-au întocmit planuri de amplasament şi delimitare a corpurilor
de proprietate, s-au realizat întabulări la unele imbile, prin urmare s-a impus necesitatea actualizării
inventarului bunurilor cuprinse în domeniul public al judeţului Bihor.
S-au aprobat modificările care au apărut în structura inventarului domeniului public al
judeţului Bihor, însuşite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.70/28.05.2010, iar
completările şi modificările la inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiilor, oraşelor
şi comunelor, au fost aprobate prin hotărâre a consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale,
după caz, s-au centralizat conform art.21 alin.3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică
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şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, de către Consiliul Judeţean
Bihor urmînd a fi transmise Guvernului României.
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 și aprobare de către majoritatea comunelor
și orașelor din județul Bihor.
Avînd în vedere că instituția noastră a achitat sume foarte mari din bugetul propriu către
Fundația Caritatea București și Parohia Romano – Catolică Oradea Catedrala, pentru închirierea
spațiilor ocupate de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 din Oradea, str. Traian Lalescu
nr.1 și Centrul şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 din Oradea str. Cuza Vodă nr.3, a căror sedii au
fost retrocedate, cât și pentru folosirea cât mai eficientă a spațiilor date în administrare sau folosință
gratuită, în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al județului Bihor, au fost
efectuate modificări, completări și reorganizări, după cum urmează:
Prin fuziunea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 cu Centrul Școlar pentru
Educaţie Incluzivă nr.3 s-a înființat noua unitate de învățământ Centrul Școlar Pentru Educație
Incluzivă ”ORIZONT” cu sediul în Oradea, str. Traian Lalescu nr.3;
Arhiva Consiliului Județean Bihor a fost mutată din imobilul situat în Oradea, str. Traian
Lalescu nr.3, la Școala de Arte și Meserii „George Barițiu” din Oradea, str. George Barițiu nr.9;
Au fost transmise în folosință gratuită către Universitatea din Oradea construcții aflate în domeniul
privat al județului Bihor, din Oradea, str.Universității nr.4, pentru crearea de condiții
corespunzătoare desfășurării învățământului universitar;
Consiliul Județean Bihor a transmis dreptul de proprietate cu titlu gratuit asupra
corpului de clădire G, situat în Oradea, str. Armatei Române nr.1/A, către Inspectoratul Teritorial
de Regim Silvic și de Vânătoare și către Comisariatului Județean Bihor al Gărzii de Mediu, pentru
asigurarea unor condiții optime de desfășurare a activității celor două instituții;
A fost acceptată donația oferită de Fundația HOPE AND HOMES FOR CHILDREN
ROMANIA, reprezentînd 10 imobile (căsuțe) cu destinația de servicii sociale și trecera lor în
domeniul public al județului Bihor și administrarea D.G.A.P.S.C. Bihor;
A fost preluat în domeniul public al Judeţului Bihor şi administrarea Consiliului
Judeţean Bihor terenul în suprafaţă de 838 mp, situat în oraşul Vașcău;
În cursul anului s-au întocmit Planuri de Amplasament și Delimitare a corpurilor de
proprietate din domeniul public și privat al judeţului, în vederea înscrierii dreptului de proprietate şi
administrare în Cartea Funciară.
Alte acte normative care stau la baza activităţii serviciului sunt, H.G. nr.841/1995
respectiv H.G. nr. 966/1998, privind procedurile de de transmitere fără plată şi de valorificare a
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, şi O.G.nr.112/2000, pentru reglementarea procesului de
scoatere din funcţiune, casare şi valorificarea unor bunuri din patrimoniul public al judeţului în
baza cărora s-a continuat procesul de casare și scoatere din funcțiune a unor bunuri care au fost
aprobate la casare prin hotărâre de consiliu în locațiile din str.Aradului nr.4,str.Armatei Române
nr.1/A, str.Universității nr.4 și str.Gh. Doja nr.65.
Consiliului Judeţean Bihor în baza O.U.G. nr.110/2005, a Legii nr.236/2006 şi O.U.G.
nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ –
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teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi
conexe actului medical, a continuat procesul de vânzare prin valorificare a spaţiilor, cu această
destinaţie din Policlinica Stomatologică situată în Oradea, str. Mihail Kogălniceanu nr. 16.
Pentru gestionarea şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Bihor,
Compartimentul Administrarea Patrimoniului a iniţiat o serie de hotărâri, care au fost promovate şi
aprobate în plenul Consiliului Judeţean Bihor, au primit avizul de legalitate al Instituţiei Prefectului
– Judeţul Bihor, având ca scop gestionarea corectă şi eficientizarea exploatării patrimoniului, iar
centralizat se prezintă după cum urmează:
Hotărâri a C.J.B.
aprobate în anul 2010

Modificarea intervenită
INTRĂRI
În domeniul public sau privat al Judeţului Bihor
IEŞIRI
din domeniul public sau privat al Judeţului Bihor
MODIFICĂRI
la domeniului public şi privat al Judeţului Bihor
Total

1
4
36
41

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.
Compartiment Resurse Umane
În cursul anului 2010 Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției Generale
Economice a fost reorganizat în trei compartimente de specialitate : Compartimentul Resurse
umane, Compartimentul Salarizare și Compartimentul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate.
În domeniul resurselor umane s-au desfăşurat următoarele activităţi:
întocmirea referatelor de specialitate, a proiectelor de dispoziții și a documentaţiilor necesare
referitoare la:
angajări: a) numire în funcția publica consilier juridic debutant -1 post;
b) cu contract individual de munca – 2 posturi;
c) prin transfer în interesul serviciului – 6 posturi;
d) pe funcții - publice temporar vacante – 1 post;
e) prin numire -1 post.
încetarea raporturilor de serviciu şi de muncă:
a) ca urmare a pensionarii – 8 persoane din care 8 funcţionari publici
b) prin transfer în interesul serviciului – 2 persoane
c) prin acordul părților – 5 posturi
promovări temporare în funcții publice de conducere – 5
numiri în funcții publice de conducere, ca urmare a promovării – 5
modificări ale raportului de serviciu prin mutare în cadrul altui serviciu/ compartiment - 8
încetare promovare temporară în funcții publice de conducere – 2
suspendări ale raporturilor de serviciu - 5
încetarea suspendării raportului de serviciu – 4
persoane detașate – 1 persoană
încetare detașare – 1 persoană
promovări în clasă – 3
promovări în grad profesional – 13
avansări în treapta de salarizare – 21
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suspendarea acordării salariilor de merit - 32
modificări gradație corespunzătoare tranșei de vechime în muncă – 15
transformare funcție publică în post contractual – 2
organizarea examenelor/concursurilor de promovare în clasă, în funcții publice de conducere și în
grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor care au îndeplinit
condițiile de promovare, precum și a concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar
vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor;
solicitare aviz ANFP in vederea transformării a 3 funcţii publice ocupate de funcţionari publici din
cadrul Consiliului Judeţean Bihor, în urma organizării examenului de promovare în clasă, precum și
în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare;
întocmirea, actualizarea şi completarea dosarelor profesionale pentru funcționarii publici și a
dosarelor personale pentru personalul contractual;
completarea carnetelor de muncă ale salariaţilor;
o întocmirea statului de funcţii, a structurii organizatorice, transmiterea spre aprobare
Consiliului Judeţean Bihor și punerea în aplicare a Hotărârilor Consiliului Județean Bihor
(în anul 2010 de patru ori);
o 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 gradație
vechime, suspendarea raportului de servicu, modificarea raportului de serviciu, promovari în
clasă, promovari în grad, avansări în treapta de salarizare, modificari indemnizaţii şi
sporuri);
o stabilirea vechimii în muncă a persoanelor nou încadrate şi urmărirea shimbării gradației de
vechime la toţi salariaţii;
o întocmirea, evidenţa şi actualizarea concediilor de odihnă şi a altor concedii de care
beneficiază salariaţii instituţiei;
o întocmirea pontajului lunar pentru Direcția Generală Economică, respectiv verificarea
pontajului pentru celelate direcții și compartimente;
o eliberarea de adeverinţe pentru salariaţi în vederea dovedirii calităţii de salariat, copii de pe
carnetele de muncă;
o pregătirea formularelor pentru rapoartele de evaluare, urmărirea completării acestora şi
depunerea lor în dosarele profesionale;
o întocmirea situaţiilor pentru avansări în treapta de salarizare a unor funcţionari publici;
o 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;
o întocmirea rapoartelor trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către
funcţionarii publici din cadrul instituţiei;
o completarea registrului de evidenţă a funcţionarilor publici în format electronic;
o sprijinirea funcţionarilor publici de conducere pentru întocmirea fişele de post;
o completarea şi transmiterea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a datelor şi
informaţiilor cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici;
o întocmirea planului anual de perfecţionare 2010;
o întocmirea planului de ocupare a funcţiilor publice 2011;
o studiu individual privind legislatia nou aparută în domeniul de activitate.
Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate
Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate din cadrul Direcţiei Generale
Economice a fost înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 187 din 28 octombrie
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2010. În perioada 01.01.2010 – 31.10.2010 atribuţiile privind instituţiile subordonate au fost
realizate de către Serviciul Resurse Umane. Compartimentul şi-a început activitatea în data de
01.11.2010. Atribuţiile compartimentului au fost stabilite prin Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare, anexă la hotărârea menţionată.
Activităţile principale ale compartimentului efectuate în anul 2010 sunt următoarele:
Demararea procedurii de concurs pentru ocuparea postului de manager la Spitalul de Psihiatrie
Nucet, prin întocmirea referatului de specialitate pentru emiterea Dispoziţiei nr. 620 din 26.11.2010
privind concursul de ocupare a funcţiei de manager, persoană fizică la Spitalul de Psihiatrie Nucet.
Procedura de concurs a fost continuată de către comisia de concurs numită prin dispoziţie.
Pregătirea şi întocmirea materialelor pentru aprobarea Hotărârilor nr. 219, 220 şi 221 din
22.12.2010, privind aprobarea proiectelor de management pentru Teatrul de Stat pt. Copii şi Tineret
Arcadia, Şcoala de Arte ”Francisc Hubic” şi Muzeul ”Ţării Crişurilor”, precum şi numirea
comisiilor de negociere a clauzelor contractuale. Pentru punerea în aplicare a acestor hotărâri s-a
organizat negocierea clauzelor contractuale şi s-a parcurs la semnarea contractelor de management
şi a anexelor.
Pregătirea şi întocmirea materialelor pentru aprobarea Hotărârii nr. 222 din 22.12.2010 privind
modificarea statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Bihor, valabil pe anul 2011, ca urmare
a promovării în grad profesional a funcţionarilor publici.
Prin circulară la toate instituţiile subordonate s-au solicitat propuneri privind Organigrama şi
Statul de funcţii valabile pe anul 2011.
S-au întocmit răspunsuri la toate adresele repartizate compartimentului, în conformitate cu
rezoluţia conducerii instituţiei şi a legislaţiei în vigoare.

Serviciul Achiziţii Publice
- în cursul anului 2010 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, licitaţii restrânse,licitaţii deschise cu faza finală licitaţie electronică, 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:
1)
2)
3)
4)
5)

4 proceduri de licitaţie deschisă;
1 procedură de licitaţie restrânsă;
1 procedură de licitaţie deschisă cu faza finală licitaţie electronică;
10 proceduri de cerere de ofertă;
15 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
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reglementărilor legale în vigoare.
De asemenea, în urma nominalizărilor Preşedintelui Consiliului Judeţean angajaţii din
cadrul Serviciului Achiziţii Publice au participat la derularea procedurilor de achiziţie publică de
către alte instituţii subordonate sau finanţate de către Consiliul Judeţean, sau de către comunele
şi/sau oraşele din Judeţul Bihor care au solicitat sprijin în acest sens, în vederea întocmirii
documentaţiilor de atribuire ori ca membri în Comisiile de evaluare.
Serviciului de audit public intern

Activitatea serviciului de audit public intern s-a desfăşurat în baza Planului de audit
pentru anul 2010 nr.28/09.12.2009, atât la nivelul Consiliului Judeţean Bihor, cât şi la instituţiile
subordonate.
S-au derulat misiuni de audit la următoarele entităţi publice:
Serviciul Public de editare a Monitorului Oficial Bihor,
Filarmonica de Stat Oradea,
Muzeul Ţării Crişurilor,
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Bihor - Serviciul de
Evaluare Complexă a Copilului şi Serviciul de Îngrijire de tip familial în domeniul protecţiei
copilului,
-Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Economice a Consiliului
Judeţean Bihor,
-Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă Oradea.
Alte sarcini îndeplinite:
-elaborarea Raportului 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;
-elaborarea Planului anual de audit pe anul 2010, conform Legii 672/2002.
În urma misiunilor efectuate în anul 2010 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 recomandările formulate de către serviciul de audit public
intern.
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DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Direcţia 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 2010 de Direcţia 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.
Activităţile derulate de către Serviciul Juridic în anul 2010 au fost în principal
următoarele:
reprezentarea Consiliului Judeţean Bihor, a consiliilor locale şi a instituţiilor subordonate,
aflate sub autoritatea acestuia în faţa instanţelor de judecată într-un număr de 100 litigii 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 Consiliului Judeţeanl Bihor în
contradictoriu cu „SINDICATUL PRO AS ”, privind acordarea drepturilor băneşti reprezentând
diminuarea cu 15,5% a drepturilor salariale conform Legii nr.329/2009 şi diminuarea cu 25,5% a
drepturilor salariale conform Legii nr.118/2009, aflate şi în prezent pe rolul instanţelor de judecată.
asigurarea asistenţei juridice :
- instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, respectiv şcolilor speciale, instituţiilor
de cultură – Filarmonica, Teatrul de Stat Oradea, Aeroport, centre medico-sociale, etc;
- 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.
elaborarea de rapoarte şi analize de specialitate pentru fundamentarea proiectelor de
hotărâri şi dispoziţii ;
soluţionarea problemele juridice impuse de aplicarea noii legislaţii ;
avizarea din punct de vedere legal a tuturor actele administrative ale instituţiei, înainte de
emitere, precum şi contractele în care consiliul este parte, înainte de încheiere, din oficiu
sau la solicitarea factorilor responsabili, după caz ;
realizarea altor lucrări şi îndeplinirea altor atribuţii stabilite prin legi, ordonanţe şi hotărâri
ale Guvernului, Ordine ale Miniştrilor sau dispuse de conducerea Consiliului Judeţului Bihor ;
redactarea răspunsurilor la notele interne şi referatele primite;
avizarea actele trimise de alte compartimente (referate de necesitate pentru achiziţii publice,
contracte de achiziţii pentru produse, contracte civile de prestări servicii, contracte de
management);
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acordarea de asistenţă juridică serviciile/compartimentele de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean Bihor (ex: Serviciul Patrimoniu, Serviciul Resurse Umane).
Serviciul de Relaţii cu Publicul şi Registratura Generală

Serviciul de Relaţii cu Publicul şi Registratura Generală şi-a desfăşurat activitatea în
conformitate cu:
Legea 215/2001, privind administraţia publică locală;
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 187/28 octombrie 2010;
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.
Pâna la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 187, respectiv data de 28
octombrie 2010, Serviciul de Relaţii cu Publicul şi Registratura avea încorporată şi activitatea
desfăşurată în prezent de către Compartimentul de relaţii cu consilierii. De altfel, şi titulatura
serviciului era, până la data modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, cea de Serviciul de Relaţii cu Publicul, Consilierii şi
Registratura Generală.
Serviciul de Relaţii cu Publicul şi Registratura a efectuat în anul 2010 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 16291 de acte administrative, din care 15570 în registrul de intrăriieşiri şi 690 în registrul de cereri; de asemenea s-au înregistrat un număr de 31 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;
- 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;
- a urmărit modul de rezolvare a actelor şi descărcarea lor pe compartimente;
- a condus registrul de evidenţa a cererilor, asigurând primirea şi transmiterea spre rezolvare a
cererilor cetăţenilor, precum şi expedierea la timp a răspunsurilor;
- a desfăşurat activităţi de protocol;
- a urmărit în permanenţă, în scopul construirii bazei de date de informaţii de interes 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;
- a expedierea 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;
- 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;
- a asigurat supravegherea depozitării şi securităţii documentelor produse de structurile Consiliului
Judeţean;
- 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;
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- 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;
- a anunţat în timp util mass-media cu privire la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor de presă
sau oricăror alte acţiuni publice;
- a întocmit acte administrative (referate, note interne etc) pentru buna desfăşurare a activităţilor
Serviciului si, implicit, a instituţiei;
- 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;
- a asigurat ducerea la îndeplinire a oricăror alte sarcini primite din partea conducerii Consiliului
Judeţean conforme cu legile în vigoare.

Compartimentul de Relaţii cu Consilieri
Până la data de 28 octombrie 2010 Compartimentul de Relaţii cu Consilierii făcea parte
din Serviciul Relaţii cu Publicul, Consilierii şi Registratura Generală, iar de la această dată a
devenit compartiment distinct, atribuţiilor acestuia alăturându-se şi cele ale Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Bihor.
Prin grija Compartimentului de Relaţii cu Consilierii s-a asigurat pregătirea şedinţelor
Consiliului Judeţean Bihor, respectiv întocmirea şi aducerea la cunoştinţă publică a dispoziţiei de
convocare, proiectelor de hotărâri şi a tuturor materialelor supuse dezbaterilor plenului Consiliului
Judeţean, aceasta realizându-se prin postarea pe site-ul instituţiei. S-au înregistrat proiectele de
hotărâri în Registrul special pentru proiecte de hotărâri.
Compartimentul de relaţii cu consilierii a asigurat o bună desfăşurare a şedinţelor
Consiliului Judeţean prin comunicarea materialelor supuse dezbaterii către consilierii judeţeni, a
ţinut legătura cu responsabilii Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Bihor în
vederea întocmirii rapoartelor de avizare pentru proiectele de hotărâri ce urmau a fi supuse
dezbaterilor plenului, a asigurat consemnarea dezbaterilor, întocmirea proceselor-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 cursul anului 2010 în dezbaterile Consiliului Judeţean au intrat un număr de 238
proiecte de hotărâri şi au fost adoptate de către Consiliul Judeţean Bihor un număr de 224 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.
Din totalul de 224 de hotărâri adoptate de plenul Consiliului Judeţean Bihor în anul
2010 au fost contestate în instanţă două hotărâri.
În 2010 Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor a dat un număr de 655 de dispoziţii.
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.
În ceea ce priveşte activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor aceasta
este organism cu rol consultativ şi asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea
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intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică şi a bunei
desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc. A.T.O.P. îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu prevederile Legii Nr. 218/2002 - privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române şi a H.G. Nr. 787/2002 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
Pe parcursul anului 2010, membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bihor
(A.T.O.P.) şi-au respectat programele trimestriale stabilite în şedinţele de lucru, care au constat în
şedinţe de analiză a activităţilor desfăşurate cu rol determinant în gestionarea ordinii şi siguranţei
publice şi deplasări la instituţiile administraţiei publice locale pentru analiza activităţilor de ordine
publică, implicarea autorităţilor locale în integrarea rromilor în comunitate şi asigurarea protecţiei
unităţilor de învăţământ şi a siguranţei elevilor în şcoli. Aceste analize au avut ca scop aprofundarea
problemelor specifice cu care se confruntă instituţiile specializate în acest domeniu, căutându-se
totodată modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor, prin conlucrarea mai strânsă cu instituţiile
administraţiei publice.
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2010 au fost înregistrate în Registrul de intrareieșire a corespondenţei ATOP Bihor un număr de 101 acte. Dintre acestea, au fost înregistrate un
număr de două petiţii din partea cetăţenilor, petiţii care au fost soluţionate în mod favorabil prin
înaintarea acestora către instituţiile abilitate pentru rezolvarea lor.
S-a avut în vedere acoperirea unui spectru cât mai larg de probleme vizând în principal,
ordinea publică, siguranţa cetățeanului şi drepturile omului prin cele 12 şedinţe de lucru a celor 3
Comisii ale A.T.O.P. Bihor şi 4 şedinţe de plen.
Astfel, cu ocazia deplasărilor si şedinţelor organizate, au fost urmărite următoarele
aspecte:
Analiza activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor pe anul 2010 şi stabilirea
indicatorilor de performanţă minimali pentru anul 2011.
Modul şi stadiul îndeplinirii obiectivelor şi priorităţilor de interes local, respectiv
indicatorii de performanţă minimali, cuprinse în Planul strategic anual.
Informare privind activitatea din anul 2009 a Poliţiei Comunitare a Municipiului
Oradea;
Prezentarea Raportului de activitate al Direcţiei Publice de Pază Bihor pe anul 2009;
Prezentarea Raportului privind activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor
pe anul 2009;
Aprobarea Planului strategic a ATOP Bihor pe anul 2010;
Informare privind activitatea I.P.J. Bihor pe trimestrul I-2010 şi prezentarea noului sediu
din Str. Parcul Traian nr. 10 - Oradea;
Lansarea Campaniei "Fii Liber, spune nu sclaviei", iniţiată de Poliţia de Proximitate,
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Oradea şi A.T.O.P. Bihor;
Prezentarea Raportului de activitate pe trimestrul I - 2010 a ATOP Bihor;
Stabilirea Programului de lucru a ATOP Bihor pe trimestrul II - 2010;
Propuneri pentru implementarea Proiectului ”Strategia Judeţeană ANTIDROG 20102011 - Societatea Civilă”;
Analizarea şi aprobarea Proiectului ”De la Egal la Egal împotriva drogurilor, alcoolului
şi violenţei, proiect realizat de ATOP împreună cu IPJ Bihor şi Centrul de Evaluare, Prevenire şi
Consiliere Antidrog Bihor, care va fi derulat pe perioada anului şcolar 2010 - 2011;
S-au luat măsuri la nivelul municipiului Oradea şi a judeţului pentru asigurarea
protecţiei unităţilor de învăţământ şi siguranţa elevilor pe perioada vacanţei de vară.
În şedinţa din luna iunie a fost prezentat Raportul de activitate a ATOP Bihor pe
trimestrul II - 2010, unde toți membrii ATOP au fost de acord cu acesta;
Comisarul şef de poliţie, Aron Martin, ne-a prezentat Raportul de activitate al Serviciului
pentru Imigrări Bihor pe semestrul I-2010, raport din care reiese că la finele semestrului I/2010 în
evidenţa Serviciului se aflau un număr de 2317 cetăţeni străini, 1072 din state terţe şi 1245 din
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state membre U.E. Comparativ cu aceiaşi perioadă a anului 2009, nu se remarcă o evoluţie
semnificativă a numărului de străini (la 30.06.2009 în evidenţe erau 2227 de străini).
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009, situaţia se prezintă astfel:
Perioada Indicatori
Cereri de prelungire a dreptului
de şedere temporară
Cereri pentru stabilirea
domiciliului
Cereri pentru înregistrarea
rezidenţei
Permise de şedere temporară
Certificate de înregistrare
Cărţi de rezidenţă pentru
membrii de familie ai unui
cetăţean român
Cărţi de rezidenţă U.E

Semestrul I/2009

Semestrul I/2010

308

245

18

8

167

183

194
149

177
172

54

49

11

7

Pentru buna desfăşurare a activităţii, Serviciului de Imigrări Bihor prin dl. comisar şef de
poliţie Martin Aron, a solicitat Consiliului Judeţean Bihor, încă un birou ca spaţiu de lucru pe str.
Dunărea nr. 2 în incinta Centrul Militar, dar care până la ora actuală nu s-a realizat.
Analiza activităţii de ordine publică în comuna Tinca şi implementarea sistemului cadru
de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare şi a siguranţei elevilor, conform Legii nr. 29/2010, pe
perioada vacanţei de vară.
Analizarea petiţiei domnului Hava Gavril şi direcţionarea acesteia către I.P.J.Bihor pentru
competentă soluţionare;
Analiza activităţii de ordine publică în oraşul Săcueni şi implementarea sistemului cadru
de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare şi a siguranţei elevilor pe perioada vacanţei de vara.
Implementarea Proiectului „De la Egal la Egal împotriva drogurilor, ALCOOLULUI SI
VIOLENTEI ” la I.P.J.Bihor.
Proiectului „De la Egal la Egal împotriva drogurilor, ALCOOLULUI SI VIOLENTEI ”
are ca obiective principale creşterea gradului de informare a tinerilor liceeni, studenţi din judetul
Bihor privind riscurile consumului de droguri licite şi ilicite si a comportamentului violent,
îmbunătăţirea abilităţilor si cunostintelor in domeniu a 60 de tineri voluntari din judetul Bihor in
ceea ce priveste prevenirea consumului de droguri si promovarea comportamentului non violent in
societate precum şi promovarea exemplelor de buna practica între instituţiile guvernamentale şi non
guvernamentale vizand prevenirea consumului de droguri si actiunilor anti sociale în randul
adolescentilor. În cadrul acestui proiect, Consiliul Judeţean Bihor, prin Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică, a finanţat cu tipărirea de fluturaşi şi afişe, care vor fi distribuite în cele 18 şcoli din
judeţ.
Monitorizarea, din punct de vedere al ordinii publice, al Festivalului Naţional de Folclor
ediţia a IV-a Beiuş, conform art. 16, alin.2 din H.G. nr.787/2002 privind Regulamentul de
funcţionare şi organizare a autorităţii, unde este specificat ”monitorizează, din punct de vedere al
ordinii publice, activităţile cotidiene şi face recomandări scrise celor predispuşi să
încalce legea, pentru a-şi revizui atitudinea (administratori de pieţe, organizatori de
manifestări cultural-artistice şi sportive, administratori ai localurilor de alimentaţie publică, ai
discotecilor, ai cazinourilor etc.)”;
Analizarea dosarului de la Organizaţia Americană de Luptă Mondială Antiteroristă;
Prezentarea Raportului de activitate pe trimestrul III-2010 a ATOP Bihor;
Stabilirea Programului de lucru a ATOP Bihor pe trimestrul IV- 2010;
Analizarea şi rezolvarea petitiei doamnei Stanescu Adriana din Oradea, care a fost
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Propuneri şi observaţii pentru anteproiectul legii privind organizarea şi funcţionarea
ATOP, primit de la ATOP Arad;
Propuneri de măsuri preconizate la nivel de judeţ pentru asigurarea siguranţei elevilor în
anul 2010 - 2011 pentru Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
Aviz negativ pentru Organizaţia Americană de Luptă Mondială Antiteroristă;
Prezentarea şi aprobarea Raportului de activitate pe trim.IV-2010 a A.T.O.P. Bihor;
Propuneri pentru elaborarea Planului de activităţi şi fixarea obiectivelor şi indicatorilor de
performanţă minimali pentru anul 2011;
Prezentarea şi aprobarea Planului Strategic Anual - ATOP Bihor pentru anul 2011;
Urmărirea implementării Hotărârii 522/2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului Nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a
situaţiei romilor de către instituţiile publice locale din judeţul Bihor.
Menţinerea contactului cu celelalte A.T.O.P.-uri din ţară, în vederea conjugării unei
activităţi unitare în problemele specifice legate de instituţiile cu atribuţii în domeniul ordinii
publice şi a siguranţei cetăţeanului.
Compartimentul coordonarea consiliilor locale
In cadrul acestui compartiment până luna octombrie 2010 au fost comasate mai multe
activităţii şi anume: coordonarea activităţii consiliilor locale, arhiva consiliului judeţean și
secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. În conformitate cu Hotărârea Consiliului
Judeţean Bihor nr.187 din 28 octombrie 2010 prin care a fost aprobată noua organigramă,
activitatea compartimentului a fost restrânsă compartimentul numindu-se Compartimentul
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 2010 prin
următoarele acţiuni principale:
-Acordarea de consultaţii de specialitate cu preponderenţă secretarilor comunelor din judeţ Angajaţi compartimentului au fost cooptaţi împreună cu cei ai Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor
într-o acţiune de verificare a organigramelor a tuturor primăriilor ce urmau a fi transmise Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici în conformitate cu OUG 63/2010 pentru stabilirea numărului
maxim de posturi în unităţile administrativ-teritoriale.
-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.
-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.
Activitatea de soluţionare a problemelor ridicate de cetăţeni s-a desfăşurat în toate cazurile cu
respectarea prevederilor legale. Din punct de vedere statistic activitatea de soluţionare a petiţiilor sa rezumat la:
-cereri privind drepturile salariale, vechime în muncă, sporuri salariale;
-clarificarea situaţiilor unor imobile ce fac obiectul Legii nr.112;
-liberul acces la informaţiile de interes public;
-petiţii şi scrisori
S-au adresat Compartimentului nostru 153 cetăţeni din care:
-113 cereri , pentru obţinerea de adeverinţe salarizare, vechime în muncă, sporuri salariale şi
clarificare situaţii imobiliare;
-6 cereri pentru solicitare de informaţii potrivit prevederilor Legii nr.544/2001-privind liberul acces
la informaţiile de interes public;
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- 34 cereri privind petiţiile şi scrisorile.
Se mai poate evidenţia faptul că mulţi cetăţeni solicită informaţii verbale pentru aflarea
coordonatelor de contact ale instituţiilor publice, aflarea orarului şi programului de funcţionare al
altor instituţii publice din judeţ şi din ţară precum şi cunoaşterea prevederilor unor acte normative
etc.

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. 2010 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 2010, se află pe liste un număr de 85.990
persoane din care : VMG 22.745 de persoane,someri 18.926,pensionari 34.710 si persoane cu
handicap 9.609 persoane.
Noutatea ediţiei din acest an a programului PEAD este aceea că sunt mai multe produse
supuse distribuirii faţă de anul trecut când se dădea doar făină şi zahăr, de această dată oferindu-se
şi mălai, paste făinoase, zahăr ,lapte praf şi biscuiţi .
Fiecare beneficiar din categoriile defavorizate menţionate mai sus înscrise pe listele primăriei
de care aparţine va ridica 14 kg. de făină de grâu,7 kg. de mălai extra, 3,2 kg. de paste făinoase
ambalate in pachete de 400 grame fiecare, 1,3 kg. biscuiţi ambalaţi în 13 pachete, şi câte 1 kg de
zahăr şi 1 kg. lapte praf.
Cantităţile necesare pentru distribuirea tuturor celor 85.990 de beneficiari bihoreni sunt de
1.217.561 kg. de făină albă, 602.465 kg. de mălai, 307.138 kg de paste făinoase, 116.237 kg. de
biscuiţi, 111.510 kg. de zahăr şi 99.368 kg. lapte praf.
In prezent derularea programului este spre finalizare, urmând ca primăriile să aducă listele şi
situaţia centralizatoare pentru decontare la Consiliul Judeţean Bihor.
Serviciul Tehnic Operativ ( Compartimentul Parc Auto şi Compartimentul Întreţinere )
Activitatea Serviciul Tehnic Operativ şi a celor 2 ( două ) compartimente din subordine ( Parc Auto
şi Întreţinere ), au avut menirea de a asigura condiţiile materiale şi de ambient necesare pentru
ducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor specifice autorităţii publice judeţene şi ale
aparatului propriu al consiliului judeţean.
1) Executarea lucrărilor de întreţinere şi a reparaţiilor curente
În perioada de referinţă s-au executat în principal lucrări de întreţinere şi reparaţii curente
la instalaţiile sanitare, instalaţiile electrice şi de încălzire, instalaţii aparatură şi tehnică de calcul;
atât la sediul consiliului judeţean cât şi la celelalte locaţii unde îşi desfăşoară activitatea personalul
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angajat al instituţiei.
De asemenea s-au asigurat 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.
Pentru buna funcţionare ale autovehiculelor din dotarea parcului propriu al instituţiei, s-a
asigurat întreţinerea acestora prin reparaţiile curente, reviziile tehnice şi inspecţiile tehnice
periodice, acestea fiind efectuate conform normelor din ” Planul de service ” ale acestora.
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 şi lubrifianţi şi alte materiale specifice.
Prin grija Serviciului Tehnic Operativ , facturile emise de furnizorii de servicii sau utilităţi
privind: energia electrică, energia termică, apă rece, apă caldă, pază obiective, servicii telefonice şi
de internet; acestea 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 bune condiţiuni.
2) Aprovizionarea şi gestionarea materialelor
Achiziţionarea 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 şi ale altor materiale necesare pentru
desfăşurarea acţiunilor de protocol.
Realizarea gestionării materialelor, mijloacelor fixe şi ale obiectelor de inventar în
folosinţă; inclusiv casarea unor active fixe conform legislaţiei în vigoare şi valorificate ca fier vechi
din gestiunea Consiliului Judeţean Bihor, din locaţia Cazarma 425, din str. Universităţii nr. 4,
Oradea, rezultând un total de 188.995 Kg, astfel intrând în contul instituţiei suma de 76.654,93 lei,
reprezentând contravaloarea acestuia, conform facturilor emise, ducând astfel la îndeplinire
Hotărârile Consiliului Judeţean Bihor şi a Dispoziţiilor Preşedintelui.
3) Acţiuni de deservire şi gospodărire
Asigurarea curăţeniei şi igienei sectoarelor de activitate ale personalului consiliului
judeţean şi asigurarea mediului de ambient.
Asigurarea apă purificată ( de masă ) în regim ” watercooler ” pentru personalul de
specialitate din aparatul propriu al consiliului judeţean.
În cursul anului de referinţă Serviciul Tehnic Operativ 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.
4) Acţiuni de reorganizare
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 187 / 28.10.2010 – privind modificarea
Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, valabile pentru anul 2010, Serviciul Tehnic Operativ a
fost desfiinţat, fiind înlocuit şi reorganizat prin Compartimentele: administrativ – logistic, parc auto
şi deservire.
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DIRECŢIA TEHNICĂ

SERVICIUL TEHNIC – INVESTIŢII
1. Lucrări de investiţii şi reparaţii curente.
a) Lucrări de investiţii:
S-a urmărit realizarea lucrărilor, pe parcursul execuţiei acestora, la următoarele obiective de
investiţii:
- Reparaţii capitale şi amenajări interioare sediu nou Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, str.Armatei
Române, nr.1/A, judeţul Bihor;
- Amenajare Teatru în aer liber în Bastionul Ciunt, Cetatea Oradea;
- Centru de Sistem de Informare Turistică şi Bază Salvamont la Vârtop, judeţul Bihor.
Valoarea totală a lucrărilor realizate la aceste obiective de investiţii în cursul anului 2010 a fost
de 29.153.298,0 lei.
b) Lucrări de reparaţii curente:
S-a urmărit promovarea, contractarea şi urmărirea execuţiei unor lucrări de reparaţii curente
şi anume:
- Măsuri de protejare imobil din Oradea, str.Republicii, nr.35
- Lucrări de renovare a unui birou din imobilul Consiliului Judeţean Bihor, Oradea, Parcul
Traian, nr.5.
- Lucrări de reparaţii curente la instalaţiile electrice la imobilul din Oradea, str.T.Lalescu, nr.3;
- Lucrări de reparaţii curente la instalaţiile sanitare şi de încălzire la imobilul din Oradea,
str.T.Lalescu, nr.3;
- Împrejmuire metalică şi lucrări conexe la imobilul din Oradea, str.T.Lalescu, nr.3;
- Lucrări de înlocuire a tâmplăriei din lemn la imobilul din Oradea, str.T.Lalescu, nr.3;
- Lucrări de reparaţii la Arhiva Consiliului Judeţean Bihor situată în Oradea, str.G.Bariţiu, nr.9;
- Reparaţii la instalaţia de încălzire centrală din cadrul Staţiei de pompieri Aleşd;
- Lucrări de reparaţii curente la acoperişul Staţiei de pompieri Aleşd.
Valoarea totală a acestor lucrări de reparaţii curente realizate în anul 2010 a fost de 394.525,0
lei.
2. Servicii de proiectare.
S-a urmărit promovarea, contractarea şi prestarea serviciului de proiectare(în diferite faze)
pentru obiectivele:
- Centru pentru Sistem de Informare turistică şi Bază Salvamont la Vadu
Crişului, judeţul Bihor;
- Amenajare Centru de Informare Turistică Bihor;
- Realizare parc fotovoltaic pentru producerea de energie verde în
localitatea Avram Iancu, judeţul Bihor;
- Reparaţii la instalaţia de încălzire centrală din cadrul Staţiei de pompieri
Aleşd;
Valoarea totală pentru prestarea serviciilor de proiectare aferente acestor obiective a fost de
99.108,0 lei.
3. Lucrări de alimentare cu apă finanţate în cadrul Programului de alimentare cu
apă la sate aprobat prin H.G.R. nr. 687/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
Pe parcursul anului 2010 a fost urmărită comportarea în timp (în perioada de garanţie) a
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ultimelor două obiective realizate în cadrul programului şi anume:
Alimentare cu apă în sistem centralizat a localităţii Cetariu, comuna Cetariu, judeţul Bihor;
Alimentare cu apă în sistem centralizat a localităţilor Sălacea şi Otomani, comuna Sălacea,
judeţul Bihor.
Astfel în perioada de garanţie de bună execuţie a acestor obiective s-a
solicitat antreprenorului general SOLEL BONEH INTERNAŢONAL ROMÂNIA S.R.L.
remedierile defecţiunilor apărute în această perioadă.
- În urma expirării perioadei de garanţie de bună execuţie s-a efectuat recepţia finală
pentru obiectivul: Alimentare cu apă în sistem centralizat a localităţii Cetariu, comuna Cetariu,
judeţul Bihor.
De asemenea au fost predate administraţiilor publice locale(beneficiarii finali ai
investiţiilor) cărţile tehnice ale construcţiilor aferente obiectivelor de investiţii la care au
fost efectuate recepţiile finale la sfârşitul anului 2009, şi anume:
Alimentare cu apă a localităţii Cubulcut, oraş Săcueni, judeţul Bihor;
Alimentare cu apă a localităţii Galoşpetreu, comuna Tarcea, judeţul Bihor;
Alimentare cu apă a localităţii Hodoş, comuna Sălard, judeţul Bihor
Lucrări de alimentare cu apă şi canalizare finanţate în cadrul Programului de alimentare cu
apă, canalizare şi epurarea apelor uzate la sate aprobat prin H.G.R. nr. 577/1997, cu
modificările şi completările ulterioare.
- În cadrul acestui program s-a urmărit derularea investiţiilor în curs de execuţie precum şi
promovarea unor obiective noi, inclusiv decontarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru
anul 2010 în cadrul programului de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
a) Alimentare cu apă
- Obiectivele de investiţii finanţate în curs anului 2010 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 localităţii Ţeţchea, comuna Ţeţchea;
Alimentare cu apă a localităţii Uileacu de Munte, comuna Paleu;
Alimentare cu apă a localităţii Betfia, comuna Sînmartin;
Alimentare cu apă a localităţilor Beiuşele şi Cresuia, comuna Curăţele;
Alimentare cu apă a localităţii Sighiştel, Câmpani;
Alimentare cu apă a localităţilor Bunteşti şi Leleşti, comuna Bunteşti;
Alimentare cu apă a localităţii Dicăneşti, comuna Drăgeşti;
Alimentare cu apă a localităţilor Călugări şi Izbuc, comuna Cărpinet;
În cadrul Programului, în anul 2010, au fost finalizate(fiid efectuate recepţii la
terminarea lucrărilor) următoarele obiective:
Alimentare cu apă a localităţii Ţeţchea, comuna Ţeţchea;
Alimentare cu apă a localităţii Betfia, comuna Sînmartin;
Alimentare cu apă a localităţii Oşand , comuna Husasău de Tinca;
În cursul anului 2010, în cadrul programului au fost alocate fonduri de la bugetul de
stat, pentru lucrările executate, în sumă de 3.424.899,0 lei.
b) Canalizare şi epurare ape uzate
Subprogramul privind canalizarea şi epurarea apelor uzate a fost introdus în cadrul
programului în cursul anului 2010, astfel că în cursul acestui an au fost întocmite doar documentaţii
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tehnice pentru două obiective de investiţii şi anume:
Canalizare şi staţie de epurare în localităţile Mădăras, Homorog, Ianoşda şi Mărţihaz,
comuna Mădăras (SF + PT + CS + DE);
Canalizare şi staţie de epurare în localităţile Duşeşti şi Ceica, comuna Ceica (SF).
În cursul anului 2010, în cadrul programului au fost alocate fonduri de la bugetul de stat,
pentru documentaţiile tehnice întocmite, în sumă de 188.164,0 lei.
5. Programul Operaţional Sectorial Mediu
Consiliul Judeţean Bihor s-a asociat cu alte 22 de unităţi administrativ-teritoriale din
judeţ 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 în acest sector.
Astfel, în cursul anului 2010, cu sprijinul Ministerului Mediului, care a pus la dispoziţia
judeţului Bihor o asistenţă tehnică din partea consorţiului PELL FRISCHMANN – ROMAIR
CONSULTING, a fost finalizată aplicaţia de finanţare pentru obiectivul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor”. Proiectul a fost depus la
Ministerul Mediului, fiind cuprins în „Lista cuprinzând proiectele finanţate în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Mediu”, aprobată prin H.G.R. nr.1183/24.11.2010.
Valoarea totală a obiectivului se ridică la suma de 106.336.529 euro cu T.V.A.
6. 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 situaţia
documentaţiilor tehnice întocmite de către administraţiile publice locale din judeţ, în vederea
cuprinderii la finanţare în cadrul acestui program a obiectivelor de investiţii pe trei domenii majore:
a) Modernizarea satului românesc: au fost cuprinse un număr de 36 de proiecte integrate
pentru care sunt documentaţii tehnice întocmite (în diferite faze de proiectare) în valoare de
414.626.108,0 lei.
b) Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate: au fost cuprinse un număr de 46 de obiective
de investiţii care au documentaţii tehnice întocmite (în diferite faze de proiectare) în valoare de
402.723.894,0 lei.
c) Alimentare cu apă a localităţilor: au fost cuprinse un număr de 27 de obiective de investiţii
care au documentaţii tehnice întocmite (în diferite faze de proiectare) în valoare de 71.099.366,0 lei.
7. Diverse
- Participarea în comisiile de evaluare a pagubelor produse în urma
calamităţilor naturale în judeţul Bihor.
- 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 de fonduri 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.
- 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 nivelul Consiliului Judeţean Bihor şi instituţiilor subordonate.
25

- Am participat în comisiile de casare a bunurilor şi mijloacelor fixe la
nivelul Consiliului Judeţean Bihor şi instituţiilor subordonate.
- S-a participat în comisiile de licitiaţii pentru concesionare terenuri,
achiziţii de lucrări, servicii şi produse.
- S-au întocmit analize, studii şi propuneri la nivel de judeţul Bihor privind
realizarea diferitelor programe de investiţii.
- S-a urmărit activitatea de înfiinţare şi extindere a distribuţiilor de gaze
naturale în judeţul Bihor.
- Am participat la Comisia Tehnico-Economică de avizare a indicatorilor
tehnico-economici pentru lucrări de investiţii.
- 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.
SERVICIUL LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI INVESTIŢII PE DRUMURI JUDEŢENE
Serviciul Lucrări de Întreţinere şi Investiţii pe Drumurile Judeţene este compartimentul
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean care asigură şi răspunde de îndeplinirea atribuţiilor
ce revin acestuia pentru administrarea reţelei de drumuri publice locale şi a realizării lucrărilor de
investiţii şi de reparaţii curente pe drumurile judeţene.
Activitatea Serviciului de Întreţinere şi Investiţii pe Drumurile 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, Hotărâri de Guvern
precum 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 2010 a fost de 16.566.300,00 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 2010 defalcat după cum urmează:
încadrare
activ. cf.
nomen *
102

101
101.1
101.1.1.
101.1.5.
101.2
101.2.1.
101.2.2
101.2.4
101.2.3.

Denumirea lucrării
întreţinere curentă pe timp de iarnă total:
Deszăpeziri din care:
trimestrul I 2010
trimestrul IV 2010
întreţinere curentă pe timp de vară total:
Întreţinerea părţii carosabile, specifică tip îmbrăcăminte
întreţinerea drumuri modernizate
întreţinere drumuri pietruite
întreţinere comună a tuturor drumurilor
întreţinerea platformei drumului +
asigurarea scurgerii apelor+
asigurare esteticii rutiere (defrişări, toaletări)
întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere
din care:
semnalizare rutiera (orizontala si verticală) si bornare
parapeţi metalici deformabili (numai pe o parte din
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Sume defalcate din
TVA- Buget propriu
- Plăţi efective Lei
2.237.680,05 lei
2.237.680,05 lei
2.077.680,13 lei
159.999,92lei
13.996.620 lei
12.796.696 lei
11.947.403,15 lei
849.292,97 lei
977.596,78 lei
613.946,67 lei
363.650,12 lei
236.584,56 lei
127.065,56 lei

101.3

drumuri)
Întreţinere curentă a podurilor şi podeţelor
Recensamintul circulatiei
TOTAL LUCRARI DE ÎNTREŢINERE

222.327,05 lei
332.000,00 lei
16.566.300,00 lei

Valoarea programului de lucrări executate din credite bancare pe anul 20110 a fost de
1.303.194,90 lei, bani care au fost utilizaţi pentru lucrări de investiţii pe reţeaua de drumuri
judeţene, conform programului de activitate pe anul 2010 defalcat după cum urmează:
Credite
încadrare
bancare
activ. cf.
Denumirea lucrării
- Plăţi efective nomen *
Lei
117
Lucrări în continuare
Modernizare DJ 764Beius-Rosia si DJ 764DBratcaDamis-Etapa I
846.683,60
Reabilitare şi modernizare DJ 709E Ciumeghiu –
Ghiorac
456.511,70
TOTAL GENERAL
1.303.194,90lei
Valoarea programului de lucrări executate din fondul de rulment pe anul 2010 a fost
de 7.174.300,00 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 2010 defalcat după cum
urmează:
încadrare
activ. cf.
nomen*
117

117

Denumirea lucrării

Fond rulment
- Plăţi efective Lei

Drumuri Judetene - Lucrări în continuare
Modernizare DJ 767 F Cetariu – Cauaceu (DJ 191), km 11+950
– 18+650, L=6,700 km
613.755,07 lei
Modernizare DJ 108J (fost DC 157) Remeţi-Baraj Leşu, km
0+000 – 7+371, L= 7,371 km
1.516.595,48 lei
Modernizare DJ 797 A Bicaciu – Ianoşda - DN79, km 0+000 –
17+051, L=17,100 km
1.000.000,00 lei
Modificare traseu DJ 764 G; DN 76 – Lazuri de Beiuş
83.681,81 lei
TOTAL - Lucrări în continuare
3.214.032,36 lei
Lucrări noi
Modernizare DJ767B DN76- Tăşad- Copăcel- Serghiş- DJ767,
km0+000-22+140, L=22,140 km
943.796,80 lei
Modernizare DJ 768A Capilna-Ginta, km 8+560-22+590,
L=14,03 km
299.999,91 lei
Modernizare DJ 190 F Sânlazăr – DJ 191, km 4+200 9+800,L=5,600 km
654.998,54 lei
Reabilitare DJ 108I Bucea-Bulz-Vadu Crisului-Tileagd, km
0+000 – 53+185, L= 53,185 km
0,00 lei
Reabilitare si modernizare DJ 767A Uileacu de Cris-BalaiaBurzuc-Sirbi,
0,00 lei
Reabilitare DJ 792A Beliu-Tinca-Les, km 24+984 -67+696, L=
42,712 km
0,00 lei
TOTAL - Lucrări noi
1.898.795,25 lei
27

Lucrari de refacere dupa calamitati
Alunecare de teren pe DJ 108 K Remeti-limita de judet
132.996,20 lei
Alunecare de teren pe DJ 191B sacalasau - Derna
130.826,00 lei
Alunecare de teren pe DJ 108 I Bratca - Balnaca
139.731,88 lei
TOTAL - Lucrari de refacere dupa calamitati
403.554,08lei
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Servicii de proiectări drumuri judeţene
Reactualizare SF si intocmire PT pentru obiectivul Reabilitare
DJ 108I Bucea-Bulz-Vadu Crisului-Tileagd
151.892,00 lei
Reabilitare si modernizare DJ 767A Uileacu de Cris-BalaiaBurzuc-Sirbi,
77.350,00 lei
Proiectare Alunecare de teren pe DJ 108 I Bratca
19.840,00 lei
Proiectare Alunecare de teren pe DJ 191B sacalasau - Derna
19.999,96 lei
Proiectare Alunecare de teren pe DJ 108 K Remeti
14.880,00 lei
Avize Reabilitare DJ 768A Capilna -Ginta
1.748.69 lei
Avize Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Les
1.695,62 lei
TOTAL SERVICII DE PROIECTARE
285.657,58 lei
TOTAL GENERAL
5.802.039,27 lei
Conform H.G.R. nr.577/1997 pentru aprobarea „Programului privind pietruirea,
reabilitare, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate”, pentru anul 2010
s-au alocat 14.678.062,00 lei pentru lucrări care s-au executat în continuare şi pentru lucrări noi,
repartizaţi astfel:
Program 2010
Surse MDRT –
alocatii
bugetare

Denumirea drum comunal
Nr.
crt.
Indicativ

Traseul /poziţii kilometrice
de la

0

1
2
3
4
5
6

7

D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C

D
C

la

1
2
Judetul Bihor - Total
169,01
Lucrari in continuare
38,15
100
Ciumeghiu- Boiu
0,000 4,500
4,50
261
Carpinet-Leheceni-Saliste de Vascau-Poiana
0,000 9,250
9,25
Sălard- Şişterea
25
0,000 8,000
8,00
91
DJ 797B - Madaras - Martihaz
0,000 5,800
5,80
9
Sălacea-lim.jud. Satu Mare
0,000 5,700
5,70
7
Şilindru-DN 19D
11,00 15,90
4,90
0
0
Lucrari noi
128,46
110
DN 19B-Crestur, comuna Abramut
4,900 6,400
1,50
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km
L=
3

RON
4
14.678.062,00
1.360.000,00
100.000,00
400.000,00
400.000,00
260.000,00
100.000,00
100.000,00
13.318.062,00
190.000,00

D
C
8

9
10
11
12
13
14

D
C

134
99
93

Vintere-Saldabagiu Mic
DC 134 (Saldabagiu Mic)-DC 99
Capalna(DJ768A)-DC99(SaldabagiuMic)

14,60
8,35
0
D 44
DN1 (Osorhei)- Husasau- Ineu
C
0,000 9,100
9,10
DC 243 Briheni-Tabara, DC 256 Seghiste-Stei, strada Fermei in Lunca si
strada
Bisericii in Susti, Ltotala=5 km, comuna Lunca
D 192A DN76- Dicanesti, Comuna Dragesti
C
0,000 3,000
3,00
D 96
DJ792A- Sititelec, Comuna Husasau de Tinca
C
0,000 4,000
4,00
D 149
Olcea- Hodisel, Comuna Olcea
C
0,000 7,000
7,00
D 97
Olcea- Carasau- Petid, Com Cociuba Mare
C
13,40 20,60
7,20
0
0

1.000.000,00

9,600
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100.000,00
900.000,00
1.000.000,00
1.340.909,08
1.350.000,00
1.250.000,00

15

16

17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

D
C

236

D196
C

Totoreni- Mierag, Comuna Tarcaia
0,000 2,400
2,40
Hidisel de Dobresti- Topa de Sus- Corbesti, Comuna Dobresti

0,000 6,400
Strazi in comuna Dobresti
D
C
D
C

6,40

DN79-Livada de Bihor, Comuna Nojorid
0,000 6,900
6,90
199
Sîmbata- Rogoz- Dumbravita- Holod, Comunele Holod şi
Sîmbăta
0,000 7,080
7,08
Modernizare strazi in localitatile Dobricionesti si Galaseni, Comuna
Magesti,
L=5,000
D 137
Tileagd- Calatani, comuna Tileagd
C
0,000 3,000
3,00
D 34
Sarbi- Salard, Comunele Sarbi si Salard
C
0,000 5,000
5,00
Luncsoara- Gheghie, Comuna Auseu
D 167
C
0,000 2,500
2,50
D 252
Chiscau- Giulesti, Comuna Pietroasa
C
7,731 9,870
2,14
D 244
Vascau-Camp-Camp Moti,Oras Vascau
C
1,000 7,500
6,50
D 59
Haieu- Brujac, Comuna Sanmartin
C
2,500 3,400
0,90
D 111
Boianu Mare- Huta
C
0,000 5,200
5,20
DN75- Harsesti- Valea de Sus , Comuna Campani
D 143
C
0,000 7,620
7,62
Pomezeu- Sitani- Lunca Sprie,
D 204
C
0,000 6,417
6,42
D 234
Sanmartin de Beius- Delani,
C
1,800 3,050
1,25
D 87
DJ792A- Pausa- Sauaieu,com. Nojorid
C
0,000 7,500
7,50
D 115
Derna- Dernisoara- Tria
C
10,10
0,000
10,10
0
Modernizare strazi in comuna Sanmartin
Modernizare strazi in satul Cordau
Modernizare strada in Rontau, comuna Sanmartin
D
C
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Popesti (DJ191A)- Bistra- Margine,
Comunele Popesti si Abramut
0,000 7,400

30

550.000,00

637.152,92

50.000,00
750.000,00

650.000,00
250.000,00
350.000,00
50.000,00
50.000,00
400.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
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1.250.000,00

100.000,00
7,40

Pentru derularea H.G.R. nr.577/1997 pentru aprobarea „Programului privind pietruirea,
reabilitare, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate”, Consiliul Judeţean
Bihor prin intermediul Serviciului Administrare Întreţinere Drumuri 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 Bucureşti şi Consiliul Judeţean Bihor.
Valoarea contractului de finanţare se ridică la suma de 64.414.426,52 lei (fără TVA) din
care lucrări de construcţii montaj + organizare de şantier, în sumă de 56.783.985,40 lei (fără TVA).
Termenul de finalizare a lucrărilor, conform contractului de finanţare este de 23 august 2011.
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 unui act adiţional pentru lucrările necuprinse în documentaţia de
licitaţie, valoarea contractului de execuţie la data actuală s-a modificat la suma de 48.812.595,30 lei
(fără TVA).
Din această valoare de 48.812.595,30 lei (fără TVA), în cursul anilor 2009-2010 au fost
executate lucrări în sumă de 12.746.317,04 lei (fără TVA), rămânând de executat în cursul anului
2011 lucrări în valoare de 36.066.278,26 lei (fără TVA), respectiv 44.722.185,04 lei (inclusiv
TVA).
În momentul de faţă în contul Consiliului Judeţean Bihormai există suma de
11.463.633,31 lei din prefinanţarea acordată şi din rambursările primite până în momentul de faţă
(70% din plăţile efectuate de către Consiliul Judeţean Bihor).
Împreună cu reprezentanţii Curţii de Conturi a României – Bihor s-a efectuat Auditul
performanţei utilizării fondurilor destinate drumurilor judeţene în anul 2009 la Consiliul Judeţean
Bihor.
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 2010, 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 sau 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.
Serviciul Lucrări de Întreţinere şi Investiţii pe Drumurile Judeţene urmăreşte 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.
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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 Serviciul Lucrări de Întreţinere şi Investiţii pe Drumurile
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.
La nivelul Serviciului Lucrări de Întreţinere şi Investiţii pe Drumurile 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 situaţia
documentaţiilor tehnice întocmite de către administraţiile publice locale din judeţ, în vederea
cuprinderii la finanţare în cadrul acestui program a obiectivelor de investiţii pe trei domenii majore:
Reabilitare şi modernizare 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de
interes local: au fost cuprinse un număr de 130 de documentaţii tehnice întocmite (în diferite faze
de proiectare) în valoare de 1.398.763.012,11 lei.
COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ
În anul 2010, Compartimentul Informatică din cadrul Consiliului Judeţean Bihor a asigurat
buna funcţionare şi adaptare a sistemului informatic la necesităţile curente ale instituţiei, având în
vedere ponderea şi importanţa tehnologiei IT în îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
Din punct de vedere software au fost întreţinute următoarele aplicaţii:
LEX EXPERT - Consultarea bazei de date legislative a României;
Evidenţa şi calculul salariilor personalului instituţiei;
Contabilitatea bugetului propriu al instituţiei;
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local judeţean;
Contabilitatea de gestiune a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi a materialelor;
Gestiunea obiectivelor de investiţii ale consiliilor locale, ale consiliului judeţean - buget propriu şi
ale unităţilor administrativ-teritoriale din subordinea C.J.Bihor;
Elaborarea ordinelor de plată, declaraţii privind obligaţiile de plăţi;
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.);
Întreţinerea şi publicarea anunţurilor de interes general pe pagina de Intranet şi Internet a
instituţiei;
Management centralizat al utilizatorilor de reţea;
Management centralizat al căsuţelor de e-mail găzduite pe domeniul cjbihor.ro
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 facut 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 solutie anti-spam Spam Assassin iar la nivelul staţiilor prin
BitDefender Profesional.
Comunicarea formală prin pagina de INTRANET a dus la dezvoltarea şi armonizarea
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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.
Din punct de vedere hardware, Comaprtimentul informatică s-a preocupat de menţinerea
dotării tehnice la nivelul tendinţelor actuale şi au fost achiziţionate, configurate, testate şi puse în
funcţiune următoarele:
- 16 computere
- 8 monitoare
- 5 acumulatori si 10 surse de alimentare.
S-a asigurat intervenţia şi consultanţa tehnică hardware şi software pentru personalul din
cadrul aparatului propriu şi pentru consiliile locale care au solicitat sprijinul.
COMPARTIMENTUL – UNITATE JUDEŢEANĂ PENTRU MONITORIZAREA
SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
Personalul Unităţii Judeţene de Monitorizare şi-a desfăşurat activitatea în anul 2010, în
conformitate cu:
- Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- 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 2010 activităţi specifice constând în:
- asigurarea asistenţei de specialitate şi a modelului cadru pentru elaborarea strategiilor de
dezvoltare;
- coordonarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor locale de dezvoltare a S.C.U.P.la nivelul
celor 91 de comune şi 6 oraşe;
- 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;
- verificarea veridicităţii acţiunilor şi a datelor emise de către unităţile administrativ -teritoriale şi
operatori, prin deplasări în teren;
- pregătirea şi înaintarea către Ministerului Administraţiei şi Internelor, Instituţiei Prefectului, a
rapoartelor trimestriale şi anuale referitoare la serviciile comunitare;
- 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 iniţiat, asistat şi contribuit la
realizarea unui număr de 22 studii de fezabilitate din care 16 au fost depuse la Organismul
Intermediar pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
Toate studiile de fezabilitate depuse au îndeplinit criteriile de conformitate administrativă şi
de eligibilitate, trecând la procesul de evaluare şi selecţie, conform situaţiei de mai jos:
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Şuncuiuş - microhidrocentrală - 0,5 MW
Criştioru de Jos - microhidrocentrală - 0,5 MW
Avram Iancu-comuna -centrală fotovoltaică-1 MW
Avram Iancu-Consiliul Judeţean- centrală fotovoltaică-3 MW
Săcuieni - oraşul - centrală fotovoltaică-1,2 MW
Săcuieni - A.D.I. ECOLAND BIHOR - 526 KW
Sîrbi - centrală fotovoltaică - 1 MW
Borş - centrală fotovoltaică - 1 MW
Măgeşti – microhidrocentrală
Lunca - microhidrocentrală - 0,2 MW
Oşorhei - centrală fotovoltaică - 0,6 MW
Rieni - microhidrocentrală - 0,2 MW
Bunteşti - microhidrocentrală -0,3 MW
Pietroasa - microhidrocentrală – 0,3 MW
Nojorid - centrală fotovoltaică – 1 MW
Mădăras- Homorog-centrală ce utilizează biomasa-370 KW
Ciumeghiu-Ghiorac-centrală ce utilizează biomasa-526 KW
Chişlaz-Mişca-centrală ce utilizează biomasa-526 KW
Spinuş -centrală ce utilizează biomasa-526 KW
Holod-centrală ce utilizează biomasa-370 KW
Ceica-centrală ce utilizează biomasa-370 KW
Lăzăreni-centrală ce utilizează biomasa-370 KW

Primărie - DEPUS
Primărie - DEPUS
Primărie - DEPUS
C.J.BIHOR- DEPUS
Primărie - NEDEPUS
A.D.I. - DEPUS
Primărie - NEDEPUS
Primărie - DEPUS
Primărie - NEDEPUS
Primărie - DEPUS
Primărie - DEPUS
Primărie - DEPUS
Primărie - DEPUS
Primărie - DEPUS
S.C. - DEPUS
S.C. – DEPUS
S.C. – DEPUS
S.C. – DEPUS
S.C. – DEPUS
S.C. – NEDEPUS
S.C. – NEDEPUS
S.C. – NEDEPUS

Pentru Consiliul Judeţean, Unitatea Judeţeană de Monitorizare a iniţiat şi a contribuit la
realizarea studiilor de fezabilitate privind:
- Realizarea unui parc fotovoltaic pentru producerea de energie verde în localitatea Avram Iancu, în
valoare totală de: 16 818 528,10 euro;
- Instalaţie pentru producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile
– biomasă, în localitatea Săcueni, în valoare totală de: 22 744 374,63 lei.
Ambele studii de fezabilitate depuse au trecut la procesul de selecţie şi evaluare.
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 30.09.2010
- s-a asigurat consultanţă tehnică în elaborarea, aprobarea şi revizuirea – respectiv aprobarea prin
hotărâri ale consiliilor locale un număr de 73 strategii de dezvoltare, din care: 3 strategii la oraşe şi
70 la comune;
pentru accesarea fondurilor europene şi guvernamentale s-au elaborat:
- 200 studii de fezabilitate din care: 10 studii la oraşe şi 190 la comune şi 225 proiecte tehnice de
execuţie din care: 18 la oraşe şi 207 la comune;
- Valoarea investiţiilor cuprinse în cele 425 de studii de fezabilitate şi proiecte este de: 2 064 673,68
mii lei din care: 220 246,42 mii lei la oraşe şi 1 844 427,27 mii lei la comune;
- Lungimea reţelei de distribuţie a apei – 2131,72 km din care:247,46 km la oraşe şi 1 884.26 km la
comune;
- Populaţia beneficiară a sistemului de alimentare cu apă a fost la 30 septembrie 2010, de 49,96 %
gospodării în oraşe şi 36,62 % gospodării în comune;
- Lungimea reţelei de canalizare a fost de 293,19 km din care: 140,40 km la oraşe şi 152,79 km la
comune;
- Numărul de staţii de epurare a apei menajere a fost de 15 bucăţi din care: 4 în oraşe şi 11 în
comune;
- Lungimea reţelei de distribuţie a energiei termice în sistem centralizat -1.853 m;
- Numărul de puncte termice – 3 bucăţi;
- Numărul de locuitori racordaţi la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice a fost de 859
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locuitori;
- Colectarea selectivă a deşeurilor s-a efectuat în 2 oraşe şi 9 comune;
- Numărul de locuitori care au încheiat contracte de salubrizare a fost de 79 892 din care: 14 903 la
oraşe, iar 64 989 la comune;
- Iluminatul public a cuprins o reţea de 3 009,53 km, din care: 193,59 km în oraşe , iar 2 815,94 km
în comune;
- Numărul de gospodării neracordate la curent electric a fost de 1699, din care: 130 la oraşe , iar
1569 la comune;
- Numărul de gospodării ce nu au beneficiat de iluminat public a fost de 3 482 din care: 158 în
oraşe, iar 3 324 în comune;
- S-au elaborat şi aprobat prin hotărâri ale consiliilor locale, 66 de strategii de dezvoltare, din care:
4 strategii la oraşe şi 62 la comune;
pentru accesarea fondurilor europene şi guvernamentale s-au elaborat:
- 106 studii de fezabilitate din care: 7 studii la oraşe şi 99 la comune;
. 134 proiecte tehnice de execuţie din care: 13 la oraşe şi 121 la comune;
.Valoarea investiţiilor cuprinse în cele 240 de studii de fezabilitate şi proiecte este de: 1 110 335,08
mii lei din care: 175 014,61 mii lei la oraşe şi 935 320,47 mii lei la comune;
- Lungimea reţelei de distribuţie a apei – 1860,65 km din care:235,05 la oraşe şi 1625,60 la
comune;
- Populaţia beneficiară a sistemului de alimentare cu apă a fost la 31 decembrie 2008, de 65,41 % în
oraşe şi 41,37 % în comune;
- Lungimea reţelei de canalizare a fost de 185,18 km din care: 93,98 km la oraşe şi 91,20 km la
comune;
- Numărul de staţii de epurare a apei menajere a fost de 15 bucăţi din care: 4 în oraşe şi 11 în
comune;
- Lungimea reţelei de distribuţie a energiei termice -1853 m;
- Numărul de puncte termice – 3 bucăţi;
- Numărul de locuitori racordaţi la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice a fost de 859
locuitori;
- Colectarea selectivă a deşeurilor s-a efectuat în 2 oraşe şi 9 comune;
- Numărul de locuitori care au încheiat contracte de salubrizare a fost de 175 641 din care: 34 737 la
oraşe, iar 140 904 la comune;
- Iluminatul public a cuprins o reţea de 2 993,37 km, din care: 193,59 km în oraşe iar 2799,78 km
în comune;
- Numărul de gospodării neracordate la curent electric a fost de 1 996, din care: 235 la oraşe , iar 1
761 la comune;
- Numărul de gospodării ce nu au beneficiat de iluminat public a fost de 4 005 din care: 318 în
oraşe, iar 3687 în comune;
În conformitate cu H.G. nr.246 / 2006, Unitate Judeţeană de Monitorizare a întocmit în anul
2010 un număr de 8 rapoarte privind serviciile comunitare de utilităţi publice.
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
Conform Programului judeţean de transport prin curse regulate pe perioada 2008-2011
aprobat şi actualizat, Consiliul Judeţean Bihor prin Autoritatea Judeţeană de Transport gestionează
un număr de 187 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.
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
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programul judeţean de transport astfel încât să poată răspunde prompt oricăror schimbari apărute.
Astfel au fost înaintate spre aprobare Consilului Judeţean Bihor un număr de 12 modificări ale
programului stabilit.
Din numărul total de 187 de trasee sunt operate de transportatori licenţiaţi în prezent 153.
Pentru atribuirea traseelor libere şi a celor la care au renunţat operatorii de transport au fost
oraganizare prin intermediul Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională 5
licitaţii la care au fost atribuite 16 trasee.
Au fost analizate un număr de 105 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 82 de licenţe, însumând încasări la bugetul Consiliului Judeţean în
valoare de 33835 lei.
Au fost organizate 18 acţiuni de control în parteneriat cu Poliţia Rutieră şi cu Autoritatea
Rutieră Română - Agenţia Bihor fiind constate un număr de 14 abateri, aplicându-se 4 sancţiuni cu
avertisment în cazul abaterilor uşoare şi cu amendă în cazul celor 10 abateri grave, în sumă totală
de 91.000 lei, iar în 5 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.
COMPARTIMENTUL MEDIU
- S-a realizat şi s-a aprobat prin HCJ nr.10/28.01.2010 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”.
- A organizat deplasarea pe teren împreună cu reprezentanţii consultantului şi a participat la
întâlnirile şi dezbaterile care au avut loc la sediul administraţiilor publice locale din judeţ privind
realizarea unui proiect judeţean de gestionare a deşeurilor municipale.
- S-a elaborat două modele de chestionare, unul pentru administraţie şi unul pentru operatorul de
salubritate, pe baza cărora s-au colectat datele din teritoriu, aceste date s-au centralizat şi au fost
puse la dispoziţia consultantului pentru întocmirea aplicaţiei de finanţare pentru proiectul „Sistem
de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Bihor (SMID)”.
- S-au efectuat deplasări pe teren în vederea identificării terenurilor aparţinând domeniului public
al statului care pot fi puse la dispoziţia proiectului SMID, în vederea amplasării investiţiilor ce vor
fi realizate prin acest proiect.
- Au fost elaborate Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI
Ecolect Group), condiţie esenţială pentru eligibilitatea proiectului SMID.
- Au fost puse la dispoziţia administraţiilor publice locale care au fost de acord să adere la ADI
Ecolect Group toată documentaţia necesară adoptării unei Hotărâri de consiliu local precum şi un
modelul de HCL. În cursul anului 2010, 99 din cele 101 administraţii au adoptat o astfel de
hotărâre.
- Au fost analizate opţiunile propuse de consultanţi pentru proiectul SMID şi rapoartele
trimestriale de progres, în baza cărora au fost propuse modificări de specialiştii în domeniu din
cadrul Consiliului Judeţean Bihor şi susţinute la nivelul Ministerului Mediului.
- S-a elaborat documentaţia pentru adoptarea Hotărârii de Consiliu Judeţean nr.206/26.11.2010
privind aprobarea Planului de Investiţii pe Termen Lung pentru Gestionarea Deşeurilor în judeţul
Bihor, aceasta fiind primul document suport a Aplicaţiei de Finanţare pentru proiectul SMID.
- A desfăşurat o campanie de informare pentru aplicarea Legii nr. 132 din 30.06.2010 privind
colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice atât la nivelul administraţiilor publice din
judeţ cât şi în cadrul Consiliului Judeţean Bihor.
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- A comunicat tuturor administraţiilor publice din judeţ modul de desfăşurare a campaniei
naţionale “Let′s Do It Romania” – Curăţenie în toată ţara într-o singură zi! şi a asigurat
mobilizarea angajaţilor Consiliului Judeţean Bihor pentru a participa la această acţiune (comuna
Lăzăreni).
- A organizat şi a participat la alte acţiuni de ecologizare a mediului (comuna Hidişelu de Sus) şi
de împădurire a terenurilor degradate (comuna Roşia).
- A participat la monitorizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu şi a Planului Judeţean
pentru Gestionarea Deşeurilor.
- Participă la Proiectul Guvernamental “Controlul Poluării cu Nutrienţi”, finanţat din fonduri
nerambursabile şi fonduri ale Consiliului Judeţean pentru localitatea Sălacea.
COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE REGIONALĂ
În anul 2010 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
PROIECT APROBAT- ESTE ÎN IMPLEMENTARE
Depus pe Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România 2007-2013 CBCDomeniul major de intervenţie 2.2. Promovarea cooperării în domeniul C+D şi inovaţiei, Acţiunea
2.2.2. Realizarea de proiecte comune de cercetare, Buget total: 398948,10 Euro
2) Titlul proiectului : “Înfiinţarea Agenţiei Interregionale de ştiri Hajdu-Bihar - Bihor“
HURO/0801/056 - PROIECTUL APROBAT - ESTE ÎN IMPLEMENTARE
Depus pe Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România 2007-2013 CBCafacerilor, Acţiunea 1.2.3 Programe de ştiri transfrontaliere, Valoare totală: 449620 Euro
3) Titlul proiectului : “Aventură, odihnă, distracţie – promovarea ofertelor turistice din
judeţul Bihor şi Hjdu-Bihar“
PROIECTUL Aprobat - ÎN IMPLEMENTARE
Depus pe Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România 2007-2013 CBCafacerilor, Acţiunea 2.1.3 Dezvoltarea turismului, Valoare totală: 492250 Euro
4) Titlul proiectului : “Platformă de C+D româno-maghiară pentru susţinerea
proiectelor de cercetare în domeniul clădirilor inteligente“
PROIECTUL a fost aprobat, contractul urmează a fi semnat
Depus pe Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România 2007-2013 CBCafacerilor, Acţiunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii comune de cercetare, Valoare totală: 985 000
Euro
5) Titlul proiectului : “Colaborarea Sistemelor Sanitare ale Judeţelor Bihor“
PROIECTUL a fost aprobat contractul urmează a fi semnat
Depus pe Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –România 2007-2013 CBCafacerilor, Acţiunea 2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru protejarea sănătăţii şi prevenirea
ameninţărilor comune
Valoare totală: 1 948 000 Euro
6) Titlul proiectului: „Program de cercetare pe teritoriul euroregional Bihar-Bihor
pentru cunoaşterea situaţiilor hidrogeologice a corpurilor de apă termală transfrontaliere”
PROIECTUL a fost aprobat, contractul urmează a fi semnat
Pe Programul 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
Buget total: 400.000 Euro
7) Titlul proiectului: “Establishing sustainable local partnership groups in the
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border area” HU-RO 2.5.1. Cooperare între comunităţi
PROIECTUL a fost aprobat, contractul urmează a fi semnat
Bugetul total al proiectului: 80.000 euro
8) Titlul proiectului: “Realizarea sistemului de conducte pentru apa de ploaie pe
teritoriul Oraşului Săcuieni”HURO/0802/139, Bugetul total al proiectului: 519.700 euro
PROIECTUL a fost aprobat, contractul urmează a fi semnat
9) Titlul proiectului: „Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile protejate din
Bihor şi Hajdu-Bihar” HURO/0802/087, Programul de Cooperare Transfrontaliera
Ungaria – Romania 2007-2013 (CBP HURO 2007-2013) Bugetul total al proiectului: 500.000 euro
Proiectul a fost aprobat, contractul urmează a fi semnat
10) Titlul proiectului: „CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI
PROMOVARE A TURISMULUI – BIHOR”
Proiectul a fost depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – în vederea
aprobării.
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
Bugetul total: 1 692 226 lei
11) Titlul proiectului „Îmbunatatirea dotării cu echipamente operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă” finanţat în cadrul POR, DMI 3.3 (în cadrul ADI
Transilvania de Nord)
PROIECTUL Aprobat - ÎN IMPLEMENTARE
Valoare totală proiect: 9.285.308,2 lei.
12) Titlul proiectului “Calator prin Bihor”, POR 2007-2013, Axa prioritara 5
Dezvoltarea Durabila si Promovarea Turismului, DMI 5.3 Promovarea potenţialului turistic
şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică,
Operatiunea Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor
specifice si a activitatilor de marketing specifice
Proiectul a fost aprobat, contractul urmează a fi semnat
Valoare totală proiect: 420.780,73 lei.
13) Titlu proiect: „Instalatie pentru producerea energiei electrice prin valorificarea
resurselor energetice regenerabile – Biomasa, in localitatea Sacuieni, jud Bihor” depus pe
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE, AXA
PRIORITARA 4 – Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul
combaterii schimbarilor climatice
Proiect aflat în evaluare Valoare totala proiect : 22.744.374,63 lei.
14) Realizarea unui parc fotovoltaic pentru producerea de energie verde în
localitatea Avram Iancu, judeţul Bihor, POSCCE AXA PRIORITARĂ 4.
Proiect aflat în evaluare.
Valoare totală proiect: 68.667.409,34 lei.
În calitate de partener asociat, Consiliul Judeţean Bihor a participat la următoarele proiecte:
1) Titlul proiect : “ Centrul Transfrontalier de afaceri media Beiuş –
Berettyoujfalu” prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria – Romania 2007-2013.
Valoarea totala proiect :770.000 euro
2) Titlul proiectului: „Centre de informaţii, educaţie şi prezentare de istorie naturală
şi peisagistică în Văile Crişului, Barcăului şi a Ierului” HURO /0802/120
Valoarea totală a proiectului: 873 .940 euro
Un angajat al compartimentului a participat la scrierea si depunerea la Autoritatea Nationala a
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proiectului RooTS – Rural Tourism Skills in cadrul Programului Leonardo in colaborare cu Flandra
de Vest (Belgia), Bekes (Ungaria), Biala Podlaska (Polonia)si Arad (Romania).
Organizarea conferinţei din cadrul Proiectului ePlato – Electronic Platfform for Small and
Medium Enterprises in cadrul INTERREG IV C, impreuna cu Camerele de comert si industrie din
Bihor, Maramures, Satu-Mare, Nyiregyhaza, Ujgorod, Byalistok si Flandra de Vest.
Participarea la sedinta de initiere a proiectului de BOOT in cadrul programului INTERREG
IV C (turism) impreuna cu partenerii din Flandra de Vest, Biala Podlaska, Bekes si Arad
Un angajat al Compartimentului a participat la Sesiunea plenara a Comitetului 1 ARE, grupul
de lucru pe Turism, ca reprezentant din partea CJB.
S-a participat la sesiuni de informare organizate de catre BRECO Oradea pentru lansarea
diferitelor Solicitări de propuneri de proiecte ale Programului de Coop. Transfr. HURO 2007-2013
Înscrierea Consiliului Judetean Bihor în Competitia Bunelor Practici 2010, organizata de
Agentia nationala a Functionarilor Publici, cu proiectele “Eu îmi cunosc judeţul” şi „Reţea de
informare pentru. fondurile U.E. în Bihor”, care s-a finalizat cu publicarea acestora în Ghidul de
bune practici intitulat „Prevenirea Corupţiei prin inovaţie şi calitate în sectorul public, Editura
Bucureşti 2010”
Oraganizarea unor diferite evenimente:
- manifestărilor culturale din cadrul Târgului Agrobihor 2010
- Targului de turism si produse traditionale „Sărbătorile în Bihor”
- Târgului de Turism „Petrece un weekend în Bihor”, editia II în perioada 15-16 mai 2010 Locaţia
Vulturul Negru
- evenimentului „Cursa răţuştelor”- Ediţia I la 13 iunie 2010
- Festivalului de Folclor „Cântă, cântă gură scumpa”, editia 2010, Beiuş
Întocmirea unui raport privind toate cooperările interne şi internationale pe care le are
Consiliul Judeţean Bihor.
Iniţierea şi elaborarea expunerilor de motive, rapoartelor de specialitate şi proiectelor de
hotărâri – pentru propunerile de proiecte, precum şi pentru:
- Aprobarea Acordului de colaborare între judeţul Bihor şi judeţul Satu-Mare
- Aprobarea cofinanţării unui proiect prin Programul POS CCE pentru Spitalul de Psihiatrie
Nucet
Pe parcursul întregului an s-au derulat activităţi:
- în cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, printre care amintim: participarea la
instructajul „Identity and Innovation – a Transylvanian Region” şi la consfătuirea „Enterprise
Europe Network” şi lucrul la statutul IRCETT (Institut regional de cercetare),
- în cadrul A.D.I. „Transilvania de Nord”: participarea la sedinte legate de finantari, întocmirea
hotararilor de consiliu si a documentelor justificative de plata a contributiilor C.J. Bihor catre A.D.I.
T.N.
- În cadrul Inspectoratul Judetean de Jandarmi Bihor: întocmirea planului de paza si aparare al
Consiliului Judetean Bihor
În cadrul serviciului şi-au desfăşurat practica un număr de 40 studenţi.
Pe parcursul anului 2010 a fost acordată asistenţă de specialitate diferitelor instituţii,
cum ar fi: primăriile Şuncuiuş, Osorhei, Mădăras, Tinca, Lăzăreni, Holod, Husasău de Tinca
privind posibilităţile de finanţare existente pentru diferite proiecte; Directiei Silvice Oradea: pentru
aceesarea unui proiect pe masura 12 din PNDR, op. 215, Muzeul Tarii Crisurilor pentru scrierea şi
depunerea unui proiect împreuna cu Muzeul Gyula în cadrul CBC HURO, Inspectoratul Judetean
pentru Situaţii de Urgenta pentru realizarea şi depunerea documentatiei pentru susţinerea
proiectelor comune, Spitalul Judetean Bihor, secţia oncologie, Administraţia Penitenciarului
Oradea, Centru Teritorial Anti – Drog Oradea, Departamentul de Geografie, Turism si Amenajarea
teritoriului, din Universitatea Oradea, Serviciul Judeţean Salvamont-Salvaspeo, precum şi unor
persoane fizice care au solicitat acest lucru prin intermediul Biroului de Informare pentru Cetăţeni
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S-a asigurat Secretariatul Tehnic pentru întreaga activitate a Comisiei Mixte Bihor –
Bekes pe anul 2010: elaborarea planului de activitate a Comisiei Mixte Bihor-Bekes pe anul 2010 şi
organizarea, pregătirea şedinţelor comune din cadrul Comisiei Mixte Bihor – Bekes.

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 G.I.S.
Activitatea Instituţiei Arhitectului Şef din cadrul Consiliului Judeţean Bihor în cursul
anului 2010 s-a desfăşurat conform regulamentului de funcţionare si a prevederilor legale în
domeniu, după cum urmează:
IN DOMENIUL AUTORIZARII:
- BAZA LEGALA- Serviciul de autorizaţii şi disciplina în construcţii asigura aplicarea si
respectarea prevederilor Legii Nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 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 din Legea nr. 50/ 1991, cu modificările şi
completările ulterioare - Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile
prevăzute la art. 4, 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, care sunt informaţii de interes public, potrivit legii, 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.
aviz al structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean asupra proiectului (propunerii) de
“certificat de urbanism” (F.5)- conform art.45 din Legea. nr.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
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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, în
condiţiile prevederilor alin. (2) şi ale art. 4 alin. (1) lit. f), la cererea acestora.
aviz al structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean asupra proiectului (propunerii) de
“Autorizaţie de Construire” (F.10), conform art.4 şi art.45 din Legea nr. 50/1991cu modificările şi
completările ulterioare.
Autorizaţii de Construire - în conformitate cu Legea nr. 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:
- pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;
- în extravilanul comunelor ale căror primării nu au organizate structuri de specialitate
- 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:
Legea nr.50/1991, cu modificările şi completările ulterioare: art. 37al (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;
Ordinul. 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 acte emise în anul 2010
Acte emise

Anul 2010

Certificate de urbanism
331
Aviz al structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean asupra proiectului
208
(propunerii) de “certificat de urbanism” (F.5)
Aviz al structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean asupra proiectului
29
(propunerii) de “Autorizaţie de Construire” (F.10)
Autorizaţii de Construire
45
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 sau putut identifica în timp util proprietarii.
Referitor la disciplina în construcţii şi controlul în teritoriu, Serviciul de disciplină în
Construcţii are program de control împreună cu Inspectoratul Teritorial în Construcţii, care are ca
scop lucrările executate cu încălcarea legislaţiei în vigoare şi se stabileşte periodic la sfârşitul
săptămânii în curs. S-a efectuat control la toate sesizările făcute instituţiei de către persoane fizice
sau juridice.
Au fost înregistrate şi soluţionate în termen legal un număr de 11 reclamaţii.
De asemenea, au fost înregistrate şi soluţionate în termen legal, un număr de 5 solicitări
de informaţii cu caracter public.
Au fost soluţionat 5 procese pentru regularizări de taxă.
Au fost verificate 49 de unităţi administrativ teritoriale, cu privire la activitatea de
Urbanism şi amenajarea teritoriului şi disciplina în construcţii.
Au fost întocmite diverse situaţii solicitate de către administraţiile centrale, din care
exemplificăm: raportul privind Programul privind elaborarea si/ sau actualizarea planurilor de
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urbanism generale si a regulamentelor locale de urbanism, respectiv cel al Centralizatorului listelor
de priorităţi – cu privire la imobile situate în zone de risc seismic minim VII.
Au fost încheiate 91 de convenţii, între Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor şi
primarii comunelor şi oraşelor care nu au constituite structuri de specialitate, astfel, Preşedintele
Consiliului Judeţean Bihor va emite autorizaţii de construire pentru lucrări din aria de competenţă a
primarilor comunelor şi oraşelor care încă nu au constituite structurile de specialitate potrivit
prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea acestora. (în baza Legii. 50/ 1991, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv Ordinul nr.839/ 2009 cu modificările şi
completările ulterioare).
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.
COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM
- BAZA LEGALA - Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, asigura aplicarea si
respectarea prevederilor Legii 350/ 2001 – legea urbanismului,cu modificările şi completările
ulterioare, Legii. 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.100/ 2008.
Instituţia Arhitectului Şef sprijină cu precădere, primăriile comunale, dar si 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 sa respecte documentaţiile de urbanism si sa actualizeze periodic
planurile urbanistice generale.
Situaţia Planurilor Urbanistice Generale se prezintă astfel :
La municipii din totalul de 4 municipii, 3 au PUG expirat: în avizare (Beiuş, Salonta), în
actualizare (Oradea, Marghita)
La oraşe şi comune din totalul de 97 de localităţi, 33 au P.U.G.-ul expirat, din care 21 sunt în
avizare şi 7 în actualizare.
documente eliberate: s-au analizat si avizat in C.T.A.T.U., documentaţii în faza de
oportunitate, respectiv faza P.U.D, P.U.Z. si P.U.G
Documente eliberate

Anul 2010

Aviz oportunitate
Aviz documentaţii faza P.U.D, P.U.Z. si P.U.G

104
151

In 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 .
42

In urma emiterii autorizaţiilor de construire s-au încasat taxe în valoare de 77234.5 lei şi
totodată 77234.5 lei la bugetele unităţilor administrativ teritoriale pe raza cărora se vor realiza
investiţiile.
avizelor de oportunitate s-au încasat taxe în valoare de 10400 lei taxe avize 5026 lei.

COMPARTIMENTUL GIS DIN INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF
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 al arhitectului şef din cadrul Consiliului Judeţean Bihor în
cursul anului 2010 s-a desfăşurat conform regulamentului de funcţionare si a prevederilor legale în
domeniu, după cum urmează:
IN DOMENIUL GESTIONARII BAZELOR DE DATE GEOSPATIALE:
A actualizat permanent baza de date geospaţiala a judeţului Bihor astfel:
- corectarea traseelor drumurilor naţionale, drumurilor judeţene, si 30% din drumurile
comunale
- corectarea intravilanelor localităţilor a 48% din comunele judeţului Bihor
- În cooperare cu D.A.Crişuri, corectarea traseelor apelor curgătoare permanente
cadastrate.
- În cooperare cu O.C.P.I. Bihor corectarea UAT Bihor.
- Georeferenţierea a 63% din PUG UAT Bihor.
- Introducerea în baza de date a numerelor de casa la 50% din numerelor de casa din
localităţilor Judeţului Bihor
- Completare bazei de date geospaţiala, in cooperare Episcopia Ortodoxa Oradea, cu
coordonatele tuturor bisericilor ortodoxe din judeţ.
- În cooperare cu agenţia de mediu actualizare zonelor rezervaţiilor naturale şi a ariilor
protejate de pe teritoriul judeţului Bihor.
- Actualizare teritoriilor zonelor de depozitare a deşeurilor menajere pe teritoriul
judeţului
- Am asigurat asistenţă tehnică consiliilor locale, în domeniul de activitate
- Am pus la dispoziţia Compartimentelor din subordinea Arhitectului Şef a datelor necesare pentru
o mai buna analiza in elaborarea Avizelor.
- Am realizat diverse documente, materiale şi prezentări în format digital, la solicitarea
conducerii Consiliului Judeţean Bihor
- în conformitate cu prevederile H.G. nr. 447/2003, Norme metodologice privind modul de
elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii , am întocmit hărţi cu
limitele inundabile pentru diverse asigurări de producerea viiturilor şi alunecări de teren.
- am început constituirea bazei de date judeţene privind hărţile de risc natural la inundaţii şi
detalierea hărţii de risc natural la inundaţii la nivelul localităţilor.
- Sub coordonarea Arhitectului Şef , personalul compartimentului Gis a fost pregătit
pentru sprijinirea celorlalte compartimente din cadrul instituţiei, privind eliberarea de autorizaţii de
construire.
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- a respectat standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi aprobate prin H.G.nr.
585/2002, cu modificările şi completările ulterioare
- respectă confidenţialitatea privind constituirea bazei de date a planurilor puse la dispoziţia
administraţiei publice judeţene de către toţi posesorii reţele tehnico – edilitare supra şi subterane
- Actualizează permanent harta digitală a judeţului Bihor şi harta Comitetului judeţean pentru
situaţii de urgenţă, prin dezvoltarea aplicaţiei WEB
Avem o colaborare buna cu celelalte direcţii din cadrul Consiliului Judetean Bihor.

RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2010
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, „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 9 instituţii de
cultură, 14 instituţii de învăţământ special, 4 instituţii sociale, două instituţii în domeniul sănătăţii şi
5 instituţii din alte domenii de activitate.
1. MUZEUL ”ŢĂRII CRIŞURILOR” ORADEA
În 2010 Complexul „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
naţională, cât şi în cea de peste hotare. Fiecare manifestare cultural-ştiinţifică şi expoziţională este
promovată on line prin intermediul site-ului CIMEC (Institutul de Memorie Culturală Bucureşti),
instituţie cu profil de informatică culturală, care distribuie la toţi operatorii culturali din România şi
nu numai anunţurile evenimentelor care se desfăşoară în cadrul unei instituţii de profil muzeal. Pe
parcursul anului 2010 au fost derulate un număr de 15 proiecte cultural-ştiinţifice.
Rezultatul tuturor acestor colaborări este imaginea pozitivă pe care o are muzeul atât pe
plan local, cât şi pe cel naţional şi internaţional.
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.
2. TEATRUL DE STAT ORADEA
Teatrul de Stat Oradea este o instituţie publică de cultură subvenţionată de Consiliul
Judeţean Bihor. În cadrul Teatrului de Stat Oradea îşi desfăşoară activitatea Trupele profesioniste
de teatru "Iosif Vulcan" (Secţia română) şi "Szigligeti" (Secţia maghiară).
Teatrul de Stat Oradea abordează piese de teatru din dramaturgia românească şi universală
şi se adresează unor categorii largi de public. În repertoriul instituţiei noastre se regăsesc atât
spectacole pentru copii cât şi comedii, drame, musicaluri, spectacole de pantomimă, teatru-dans şi
vizăm atât publicul din municipiul Oradea cât şi publicul din judeţul Bihor, dată fiind subordonarea
noastră faţă de Consiliul Judeţean Bihor. Ambele trupe susţin turnee, efectuează deplasări şi sunt
invitate la festivaluri în ţară şi în străinătate.
Evenimentul major al anului 2010 pentru Teatrul de Stat Oradea a fost organizarea celei de44

a XVI –a ediţii a Festivalului de Teatru Scurt unde au avut loc un număr de 29 de spectacole în
spaţii neconvenţionale. Pe lângă aceste spectacole au avut loc şi lansări de cărţi, spectacole de
stradă, o paradă a costumelor, toate aceste manifestări bucurându-se de o largă participare a
publicului orădean.
În cursul anului 2010 s-au finalizat lucrările de refacere a ornamentelor şi zugrăvelilor
interioare, a instalaţiilor de iluminat, a grupurilor sanitare, precum şi lucrările de reparaţie a
acoperişului clădirii. S-au creat astfel premisele ca în luna iunie a anului 2011 lucrările să fie
finalizate, aşa încât, deschiderea stagiunii 2011 – 2012 să se desfăşoare în luna septembrie a anului
2011, la sediu, în sala renovată.
3.FILARMONICA DE STAT ORADEA
In cadrul instituţiei activează două ansambluri artistice profesioniste: Ansamblul „Crişana”
şi Ansamblul „Nagyvárad”.
În anul 2010 Ansamblul “Crişana” a susţinut spectacole în premieră şi spectacole în reluare,
desfăşurate atât în Oradea cât şi în localităţile din judeţ, spectacole organizate cu ocazia diferitelor
evenimente cum au fost Târgul de Turism, Târgul Fermierilor, Fereastră deschisă spre Europa, etc.
S-au desfășurat 38 de spectacole din care 5 spectacole au avut caracter de spectacol educativ pentru
elevii din Oradea şi alte localităţi din judeţ.
În cursul anului 2010 s-a desfăşurat o acţiune de mare amploare în activitatea
ansamblului Crişana, respectiv participarea în perioada 24 aprilie – 17 iunie la proiectul iniţiat de
Ministerul de Externe a României, de a reprezenta pe plan folcloric ţara noastră la Expoziţia
Mondială de la Shanghai 2010.
În anul 2010, activitatea Ansamblului “Nagyvárad” a fost prodigioasă, întrucât a
desfășurat 30 de spectacole în sala instituţiei noastre, în turneele din localităţile judeţene. De
asemenea, ansamblul a susținut spectacole şi în judeţele Arad, Satu Mare, Sălaj, Mureş, Harghita,
Covasna, dar şi în localităţi din Serbia, Ungaria, Slovacia.
În anul 2010 în perioada 1 august – 16 septembrie, Ansamblul „Nagyvárad” a participat
la proiectul iniţiat de către Ministerul de Externe al României la spectacolele organizate în cadrul
Expoziţiei Mondiale de la Shanghai, unde pe scena Pavilionului României a susţinut 350 de
spectacole în faţa a 200.000 spectatori. Membrii ansamblului, în anul 2010, au pus în scenă în
premieră 2 spectacole dramatice cu care au avut succese în turneele la care au participat.
În anul 2010, Filarmonica de Stat Oradea, în ceea ce o privește, a dus la îndeplinire toate
Hotărârile Consiliului Județean şi s-a conformat tuturor adreselor expediate de către Consiliul
Judeţean Bihor. Din prezentarea raportului de activitate rezultă că în anul 2010, instituţia a avut o
activitate prin care a reuşit să asigure o funcţionalitate bună, iar prin concertele şi spectacolele
realizate a reuşit atragerea unui mare număr de spectatori.
4. TEATRUL DE STAT PENTRU COPII ŞI TINERET ”ARCADIA”
Şi în anul 2010 Teatrul de Stat pentru Copii şi Tineret ”Arcadia ” a depus mari eforturi
pentru a realiza un repertoriu consistent, cu o adresabilitate directă pe o plajă de vârstă între 3-18
ani şi chiar spectacole pentru adulţi. Producţiile au fost bine primite de publicul nostru ţintă:
preşcolari, elevi din învăţământul preuniversitar din municipiu şi din judeţ.
În total, s-au realizat de către cele două secţii un număr de 216 spectacole care au fost
vizionate de 24.194 spectatori la sediu sau în localităţi din Judeţul Bihor: Beiuş, Salonta, Tinca,
Ştei, Aleşd, Vaşcău, Săcueni, Valea lui Mihai, Marghita, Curtuşeni, Biharia, Sălard.
Hotărârile Consiliului Judeţean Bihor sunt aplicate cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Teatrul ”Arcadia”a organizat în anul 2010 evenimente de primă linie care au avut ecouri
deosebite în mass-media locală, naţională şi internaţională. S-au aniversat 60 de ani de la înfinţarea
instituţiei prin Hotărâre a Ministerului Culturii din acea vreme.
5. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ”GHEORGHE ŞINCAI” ORADEA
Biblioteca Judeţenă „Gh. Şincai” Oradea face parte din sistemul de instituţii culturale
subordonate Consiliului Judeţean Bihor. Activitatea Bibliotecii s-a desfăşurat conform legislaţiei în
vigoare, Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigrama şi Bugetul aprobat de Consiliul
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Judeţean Bihor. Ea a fost organizată având în vedere misiunea şi obiectivele principale propuse
pentru acest an calendaristic.
La Biblioteca Judeţeană, evidenţa, prelucrarea, stocarea şi comunicarea informaţiilor se
desfăşoară pe un sistem informatizat (TINLIB). Activitea bibliotecii s-a desfăşurat la Sediul central
în cadrul serviciilor specializate, la 3 Filiale şi la o secţie specializată în carte medicală şi carte
tehnică. Numărul personalului de specialiate în biblioteconomie este de 49.
Biblioteca Judeţeană a fost cordonatorul proiectelor IREX în judeţul Bihor, prin
responsabilul secţiei metodice, ceea ce a presupus o amplă şi eficientă coordonare a activităţii în
teritoriu.
A participat la sesiunile lansate pentru pregatiri profesionale. In acest sens, 5 persoane din
bibliotecă au dobândit certificat internaţional de traineri şi proiect manager. De asemenea, a
organizat o serie de manifestări culturale, în nr. de 17 expoziţii tematice, lansări de carte, expoziţii
de artă plastică și artă fotografică.
Biblioteca Judeţeană şi-a îndeplinit atribuţiile proprii şi cele ce rezultă din Hotărârile
Consiliului Judeţean pe anul 2010.
6. 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 o instituţie de cultură de drept public, avînd ca
principale activităţi, cele din domeniul învăţămîntului artistic, educaţiei permanente, precum şi cele
ce vizează însuşirea meşteşugurilor tradiţionale. În ultimii ani, Şcoala de Arte „Francisc Hubic” din
Oradea, a pus un accent deosebit pe promovarea activităţii sale pe plan internaţional.
Avînd permanent în vedere stimularea creativităţii şi talentului propriilor cursanţi, s-a pus
dintotdeauna un accent deosebit pe participarea la festivaluri – concurs, gale, spectacole, concerte,
recitaluri de muzică uşoară şi populară (solişti vocali şi instrumentişti) în ţară şi în străinătate, unde
au fost obţinute rezultate de excepţie de profesorii şi elevii şcolii.
În mod cert, activitatea de reprezentare a şcolii în străinătate, indirect a actului culturalartistic din judeţ, implicit de pe plan local, va fi continuată şi pe viitor, constituindu-se ca un
obiectiv prioritar pentru profesori şi elevi.
7. REVISTA DE CULTURĂ ”FAMILIA”
În anul 2010 activitatea instituţiei a fost coordonată de către dl. Ioan MOLDOVAN (cf.
Contract de management nr. 8914 din 30.07.2010).
Cu privire la realizarea în bune condiții a Programului Minimal Anual 2010, s-a editat
Revista de Cultură „Familia” (12 numere ) pe baza bugetului autorităţii, în valoare de 224,49 mii
lei, editarea încheindu-se în prima jumătate a lunii decembrie 2010. În cadrul acestui program
esenţial au fost realizate un număr de 7 proiecte ( faţă de 3 cât prevedea Programul Minimal).
O situaţie nerezolvată este cea privitoare la starea subsolului clădirii în care îşi are sediul
instituţia, spaţiu în care sunt depozitate colecţia revistei, biblioteca acesteia, documente şi alte
obiecte aparţinând revistei. Periodic, începând cu anul 2009, au loc inundaţii care fac practic
inutilizabil spaţiul respectiv şi, mai grav, provoacă deteriorarea pereţilor şi a obiectelor adăpostite
acolo. În repetate rânduri s-a solicitat Consiliului Judeţean să intervină pentru soluţionarea
problemei. Nici unul dintre demersuri nu a avut ecou practic, încât şi la această oră situaţia
semnalată grevează asupra activităţii instituţiei.
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.
8. REVISTA CULTURALĂ ”VARAD”
Revista culturală Várad, în anul 2010, s-a concentrat asupra activităţii de bază, editarea
revistei Varad şi a săptămânalului Biharország, iar pe lângă acestea, a luat parte în calitate de
organizator sau în calitate de partener în organizare la numeroase alte programe culturale.
Derularea activităţii de bază este îngreunată de faptul că numărul de angajaţi ai revistei este
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foarte mic în raport cu volumul de muncă ce trebuie efectuat, lipsa forţei de muncă generând
încordare şi întârzieri.
9. CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA CULTURII BIHOR
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor este o
instituție publică de cultură, având personalitate juridică, fiind finanțată de Consiliul Județean
Bihor și funcționând sub autoritatea acestuia.
Centrul Judeţean constituie banca de date şi valori ale culturii tradiţionale prin: arhive
ştiinţifice (folclorice, culturale, colecţii de artă populară, fotografică etc.).
De manifestările cultural- artistice și educative pe care C.J.C.P.C.T. Bihor le-a
organizat în județul Bihor, în țară și străinătate, au beneficiat mii și mii de participanți, începând cu
elevii din școlile generale, licee, adulți care fac parte din toate categoriile sociale, studenții de la
diferite facultăți, participanți de diferite confesiuni și etnii.
Pe plan internaţional Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Bihor, întreţine şi va angaja în viitor relaţii culturale cu toate instituţiile similare de
cultură din Uniunea Europeană şi din alte ţări care doresc să colaboreze pe plan cultural şi educativ,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
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 2010, Serviciul a funcționat cu 3 angajați cu normă întreagă (redactor șef, redactor și
tehnoredactor) și 2 angajați cu câte jumătate de normă.Cheltuielile necesare funcţionării Serviciului
Public de Editare a Monitorului Oficial au fost asigurate din subvenţii de la bugetul Consiliului
Judeţean Bihor.
În 2010 au fost tipărite 12 numere din Monitorul Oficial al județului Bihor, în câte 800
de exemplare și 12 numere din Monitorul Oficial al Consiliului Local al municipiului Oradea, în
câte 400 de exemplare, numărul de pagini variind între 8-92, în funcție de volumul informațiilor
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,
asigurându-se transparenţa decizională în administraţia publică a judeţului.
11.DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI BIHOR
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Bihor a desfăşurat în anul 2010 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.
Serviciul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, în cursul anului 2010, a instrumentat în
total 893 de adrese de furnizare de date cu caracter personal în creştere cu 14% faţă de aceeaşi
perioadă din anul anterior. Cererile au vizat în total 3.473 persoane, în creştere faţă de anul 2009, cu
33%.
În urma activităţii de îndrumare şi control, la oficiile de stare civilă din judeţ activitatea
desfăşurată de ofiţerii de stare civilă este una pozitivă, neexistând situaţii deosebite care să impună
luarea de măsuri contravenţionale sau penale împotriva ofiţerilor de stare civilă. Până în data de
31.12.2010 la Serviciul Judeţean de Stare Civilă au fost înregistrate un număr de 903 dosare privind
transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate. Au fost întocmite 90 de dosare de
schimbare a numelui pe cale administrativă, care au fost înaintate Preşedintelui Consiliului Judeţean
Bihor spre aprobare. Dispoziţiile (97 de aprobare şi una de respingere) au fost transmise în doua
exemplare oficiilor de stare civilă din teritoriu la care s-a depus cererea. La nivelul judeţului, până
la data de 31.12.2009 au fost înregistrate de către oficiile de stare civilă un număr de 17.304 acte de
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naştere, căsătorie şi deces.
Ca o concluzie, activitatea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Bihor în anul 2010 a fost
complexă, cu multe greutăţi şi obstacole care au necesitat eforturi deosebite din partea personalului
pentru a fi depăşite, cu sacrificii şi aici doresc să menţionez în special reducerile salariale suportate
de fiecare angajat în parte dar cu toate acestea specialiştii direcţiei şi-au îndeplinit în condiţii bune
şi foarte bune atribuţiile de serviciu.
12.DIRECŢIA PUBLICĂ DE PAZĂ BIHOR
Activitatea Direcţiei Publice de Pază Bihor, în anul 2010 s-a desfăşurat în strictă
conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
propriu, precum şi a normativelor legale în vigoare.
Anul 2010 nu a fost un an fast pentru instituţie, faţă de anul 2009 veniturile instituţiei au
scăzut cu 37,30% iar această scădere s-a datorat în principal rezilierii a două contracte importante
încheiate cu R.A.Apă Canal şi U.E.Crişuri. La data de 31.12.2010 instituţia noastră avea de
recuperat de la clienţi suma de 960.235,48 din care 345.613,50 ron de la clienţi reziliaţi, iar
diferenţa reprezentând facturi ale clienţilor existenţi. În cursul anului 2010 - D.P.P. Bihor a iniţiat
acţiuni în instanţă în scopul recuperării sumelor restante de la instituţiile şi societăţile rău-platnice,
cu care s-a încercat iniţial, în mod amiabil, stingerea acestor litigii – dar fără nici un rezultat.
În 2010, D.P.P. Bihor a cunoscut o profundă transformare ca urmare a respectării şi
aplicării Hotărârii Consiliului județean Bihor nr. 66 din 27.04.2010 şi a Raportului de specialitate
nr. 770 din 19.04.2010.
În urma acestei hotărâri s-a luat act şi s-a procedat la punerea ei în aplicare: s-au iniţiat
demersurile pentru organizarea şi susţinerea examenelor pentru ocuparea posturilor vacante nou
create şi incluse în noua organigramă aprobată de C.J.B.
Referitor la demersurile privind licenţierea S.C. Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. s-au
întâmpinat o serie de dificultăţi, care până la urmă au fost rezolvate în mod favorabil, urmând a
primi o notificare de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, iar pe urmă a fi depusă toată
documentaţia completă la I.P.J. Bihor.
În cursul anului 2010 Direcţia Publică de Pază Bihor a colaborat în mod eficient cu
beneficiarii, deşi problemele de tarif şi neplata la timp au încordat uneori relaţia.
Activitatea desfăşurată de către Direcţia Publică de Pază Bihor a fost în permanenţă, în
deplină concordanţă, cu prevederile H.G.1010/25.06.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
prevăzute la art.69 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor.
13.CAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ BIHOR
Camera Agricolă Județeană 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. Camera Agricolă Judeţeană Bihor a fost înfiinţată, ca instituţie publică
descentralizată, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Oficiul Judeţean de Consultanţă
Agricolă, în subordinea şi sub autoritatea Consiliului Judeţean Bihor, 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.
La data preluării, statul de funcţii a C.A.J.B. aprobat pentru 2010, confom avizului
ANFP nr. 468197/19.02.2010 privind funcţiile publice ale instituţiei, prevedea 31 de posturi
aferente funcțiilor publice. Activitatea de specialitate a CAJ Bihor, conform legislaţiei în vigoare şi
a procedurilor elaborate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se desfăşoară pe două
direcţii principale: formarea profesională şi asociaţii de producători şi asistenţă tehnică şi
dezvoltarea fermei.
Acţiunile organizate în cursul anului 2010 de către specialiştii consultanţii din cadrul
Camerei Agricole Judeţene Bihor în colaborare cu inginerii consultanţi din cadrul CATL-urilor
(Centre de asistenţă tehnică locală) din teritoriu au avut drept scop informarea producătorilor
agricoli privind noutăţile aparute în domeniu, prin organizarea în teritoriu a întâlnirilor de grup,
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meselor rotunde, seminariilor şi simpozioanelor; îmbunătăţirea cunoştiinţelor în domeniul agricol
prin organizarea de cursuri de perfecţionare a producătorilor agricoli; conştientizarea producatorilor
agricoli privind aplicarea corectă a tehnologiilor agricole se realizează în principal prin organizarea
de loturi demonstrative şi a demonstraţiilor practice; sprijinirea producătorilor agricoli în vederea
accesării fondurilor structurale prin identificarea, informarea şi întocmirea cererilor de finanţare.
În anul 2010, consultanţii din colectivele de realizare planuri de afaceri şi scriere de
cereri de finanţare, de la nivel local şi judeţean s-au implicat în acordarea de consultanţă de
specialitate, atât pentru întocmirea documentaţiilor necesare accesării de fonduri FEADR de către
potenţialii beneficiari, cât şi pentru implementarea acestora (întocmirea dosarelor de achiziţii şi de
plăţi).
În sesiunile de depunere a proiectelor din anul 2010, au fost depuse în total 48 de proiecte pe
măsurile 112 și 141. Pe baza raportărilor, s-au înregistrat 5634 de potenţiali beneficiari care au
primit informaţii privind accesarea de fonduri FEADR, cea mai mare parte fiind interesaţi de
realizarea de investiţii în cadrul Măsurilor 141,112 şi în mai mică măsură pentru 121, 123 sau 221.
O parte din potenţiali beneficiari ai fondurilor europene au fost sprijiniţi de instituţia noastră, o altă
parte au fost îndrumaţi spre alte instituţii care aveau posibilitatea de ale rezolva problemele de
accesarea fondurilor.
14.DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE
Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte – BIHOR, este un serviciu public de
interes judeţean, cu personalitate juridică proprie, susţinută financiar și aflată în subordinea directă
a Consiliului Judeţean Bihor.
Activitatea instituţiei pe anul 2010 s-a încadrat în programele generale de activitate ale
Direcției și implicit ale Consiliului Județean Bihor. În anul 2010 au fost aprobate un număr de 188
proiecte finanţate pe diferite domenii.
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.
15.R.A. AEROPORTUL ORADEA
În domeniul operaţional, pe parcursul anului 2010 Aeroportul Oradea a fost operativ
permanent.
Comisia de audit a AACR a consemnat o serie de neconformităţi corespunzătoare
încadrării în ansamblul normativelor internaţionale agreate. În consecinţă s-a acţionat pentru
remedierea acestora, pe domenii. Elemente esenţiale de infrastructură ale aeroportului sunt pista de
decolare – aterizare şi suprafeţele de mişcare ale aeronavelor. Pista se află intr-o stare de degradare
avansată. Toate eforturile personalului şi consumul materialelor de reparaţii şi întreţinere nu au avut
eficienţa compensării uzurilor din exploatare şi naturale. Considerând gradientul constatat al
evoluţiei degradărilor, pentru menţinerea în exploatare a suprafeţelor aeronautice de mişcare este
imperios necesară efectuarea lucrărilor de reabilitare conform soluţiei tehnice recomandată de
proiectant şi avizată de Autoritatea Aeronautică Română. Starea de uzură a clădirilor,
echipamentelor şi instalaţiilor acestora a fost evaluată, menţinerea funcţionalităţii acestora făcânduse în baza unui plan de întreţinere şi remedieri. Aplicarea acestuia se derulează atât prin forţe
proprii cât şi prin colaborare cu terţi. Subliniem că lucrările de întreţinere, amenajare şi echipare
sunt efectuate în timpul disponibil de acelaşi personal aeroportuar implicat şi în deservirea
aeronavelor la platformă.
Din punct de vedere energetic, aeroportul exploatează o reţea specializată a cărei
mentenanţă este efectuată de personalul serviciului tehnic în timpul rămas disponibil după
asigurarea asistenţei corespondente deservirii aeronavelor. Au fost menţinute în disponibilitate
instalaţiile de iluminat, agregatele de pornit ale aeronavele şi grupurile electrogene de rezervă.
Lucrările de adaptare, modernizare şi completare a reţelelor şi echipamentelor au fost executate în
regie proprie cu personalul specializat al aeroportului. Menţinerea pistei în condiţii de operare pe
timp de iarnă a impus utilizarea de utilaje specializate a căror funcţionare a fost asigurată prin
asistenţa tehnică efectuată la activitatea de trecere la exploatarea de sezon. Pentru partea de terminal
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vor fi asigurate săli pentru tranzit pasageri şi bagaje, acestea fiind în curs de amenajare iar la finele
lunii martie după finalizarea lucrărilor vor exista asemenea săli. După finalizarea modernizării
terminalului, capacitatea sălilor de aşteptare, grupare pasageri va fi declarată şi publicată în AIP
România.
Considerând creşterea importanţei acordate pe plan internaţional la protecţia
ansamblului activităţii aeronautice, în cursul anului 2010 activitatea specifică desfăşurată pe
Aeroportul Oradea a fost auditată de o comisie specializată din cadrul Ministerului Transporturilor
fiind apreciată pozitiv, încadrându-se în limitele de acceptabilitate operaţională.
Ansamblul activităţii operaţionale a contribuit în anul 2010 la desfăşurarea traficul
aerian concretizat într-un total de 40404 mişcări pasageri şi 1083 mişcări aeronave.
Pentru aplicarea în anul 2011 a Aeroportului Oradea ca „Aeroport Internaţional” s-au
început lucrările de amenajare a „zonei de tranzit” în conformitate cu cerinţele Schengen.
În cursul anului 2010 nu s-au înregistrat evenimente sau incidente, asigurarea
activităţilor aeronautice desfăşurându-se în deplină securitate.
Structura organizatorică a regiei pentru anul 2010 a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bihor nr. 59 din data de 27.04.2010, după ce a fost avizată de Consiliul de
Administraţie al R.A. „Aeroportul Oradea” şi Direcţia Generală Infrastructură şi Transport Aerian
din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform art. 2 din Hotărârea Guvernului
nr. 594 din 27 iulie 1999.
16. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
În cursul anului 2010, Consiliul Judeţean Bihor avea în subordine un număr de 15
unităţi de învăţământ special în municipiul Oradea şi în judeţ. În urma unei reorganizări prin
comasarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 2 şi Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.
3 s-a constituit Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Orizont, fapt pentru care în prezent avem
14 unităţi de învăţământ special aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bihor.
În anul 2010, în cadrul şcolilor speciale, s-au desfăşurat numeroase şi variate activități
care au contribuit la îmbogăţirea şi dezvoltarea procesului instructiv-educativ şi recuperator a
elevilor cu dizabilităţi. Există o colaborare permanentă între toate şcolile speciale. În desfasurarea
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.
Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Bihor nr. 164, 165, 166, 167, 168, 169, şi 170 din
30.09.2010 au fost numiţi reprezentanţi din partea Consiliului Judeţean Bihor în Consiliul de
Administraţie în 7 şcoli speciale.
17. DIRECŢIA SOCIAL - COMUNITARĂ BIHOR
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.
Programele şi activităţile derulate în anul 2010 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
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 noastre am 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. De asemenea, instituţia a sprijinit diferite instituţii
de învăţământ, prin ajutorul acordat pentru realizarea diferitelor programe derulate de ei, de ex.
sprijinul acordat pentru amenajarea unui loc de joacă pentru copii ai grădiniţe din Oradea, care nu a
reuşit acest lucru pe cont propriu datorită condiţiilor financiare, prin acordarea sprijinului
contribuindu-se la creşterea calităţii procesului educativ.
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18. CENTRUL MEDICO-SOCIAL DE PSIHIATRIE NUCET ŞI 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, iar cheltuielile de personal pentru personalul medical şi cu medicamente,
materiale sanitare sunt asigurate din bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii. În cursul anului 2010
au fost internaţi 66 de pacienţi din care 37 femei şi 29 bărbaţi, un număr de 25 pacienţi fiind
imobilizaţi la pat.
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 Nucet
funcţionează cu 178 de paturi, toţi pacienţii având tulburări psihice în stare cronică.
19. 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.
Prin Hotărârea nr.124/ 2010 a Consiliului Judeţean Bihor centrele de plasament de tip
familial au fost reorganizate în centre de plasament pentru copii cu dizabilităţi, pe de altă parte 4
case de tip familial au devenit: Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap
Oradea, iar Casa Micul Prinţ a fost reorganizată ca parte componentă a Centrului de Îngrijire şi
Asistenţă Râpa, deoarece toţi beneficiarii aflaţi în casele enumerate sunt persoane adulte cu
handicap care nu mai pot beneficia de măsura plasamentului.
În perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 Serviciul Îngrijire de Tip Rezidential în Domeniul
Protecţiei Copilului care coordonează activitatea centrelor de tip rezidenţial a instrumentat un
număr de 1973 dosare/solicitări (faţă de 1310 în 2009). Numărul copiilor părăsiţi în unităţile
sanitare este de 94.
Numărul asistenţilor maternali angajaţi la 31.12. 2010 este de 393, iar numărul copiilor
aflaţi în plasament este de 667. În cadrul Compartimentului Adopţii – Post-adopţii, în anul 2010,
numărul cazurilor instrumentate este de 291.
În anul 2010 Serviciul Management de Caz a primit spre soluţionare un număr de 163
sesizări sau solicitări de acordare a unor servicii pentru un număr de 266 copii. În urma evaluărilor
efectuate în teren s-a constatat necesitatea stabilirii unei măsuri de protecţie specială pentru un
număr de 34 copii. De asemenea, pentru un număr de 110 copii au fost acordate servicii în familie
în baza planului de reabilitare şi reintegrare socială pentru a preveni separarea copiilor de părinţii
lor.
În perioada 01.01.2010-31.12.2010 Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului a
instrumentat un număr de 2.850 cazuri. La propunerea Serviciului de Evaluare Complexă a
Copilului, Comisia pentru Protecţia Copilului Bihor a hotărât încadrarea într-un grad de handicap a
unui număr de 2.542 copii, pentru 412 copii Comisia pentru Protecţia Copilului Bihor a hotărât
orientarea şcolară/profesională, iar pentru 308 copii hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului
Bihor a fost „nu necesită încadrare într-un grad de handicap”. Aceşti copii provin atât din familiile
naturale cât şi din sistemul de protecţie a copilului.
În perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 secretariatul a redactat 7170 de certificate de
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încadrare în grad de handicap din care 6634 de dosare au fost încadrate în grad de handicap iar 536
de dosare nu s-au încadrat în grad de handicap.
De asemenea au fost redactate 1130 de certificate de încadrare în grad de handicap - gradul
grav cu asistent personal, astfel s-a transmis câte un exemplar la primăriile de domiciliu a
persoanelor în cauză; au fost redactate 113 decizii privind admiterea, ieşirea sau transferul din
centre rezidenţiale sau de zi publice ori public – private.
258 de dosare contestate din totalul de 7170 de certificate de încadrare în grad de
handicap au fost înaintate Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
Bucureşti spre soluţionare.
În perioada ianuarie 2010 – decembrie 2010 au fost înregistrate în registratura direcţiei
un număr de 25.450 de documente din care intrate un număr de 13.882 documente şi ieşite un
număr de 11.568 documente.
Obiectivele prevăzute în Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bihor au fost îndeplinite, scopul strategiei direcţiei fiind dezvoltarea instituţională prin
crearea unor alternative de servicii sociale pentru beneficiarii din judeţ, 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.
20. 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 județului Bihor cât și pentru județele arondate.
Spitalul de Psihiatrie - Nucet are în stuctura sa 4 secţii cu paturi totalizând 226 paturi, precum
laboratoare şi compartimente funcționale. În ceea ce priveşte activitatea medicală, în anul 2010 au
fost internați un număr de 1.867 pacienți, realizându-se o rată de utilizare a paturilor de 90.49 %
care depășește rata optimă de utilizare a paturilor de 80%, de unde rezultă adresabilitatea ridicată a
pacienților fată de unitate. Durata medie de spitalizare în anul 2010 este de 36.27%.
Mentionam că unitatea are un deficit de personal medical superior, respectiv medici de
specialitate şi personal TESA.
21. SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ORADEA
Prin O.U.G. nr. 48/02.06.2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative
din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării şi Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.
104/30.06.2010, având în vedere necesitatea eficientizării serviciilor de asistenţă medicală, Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea a trecut sub jurisdicţia Consiliului Judeţean Bihor în baza
Protocolului de predare-preluare nr. 7626/03.07.2010 încheiat între Consiliul Judeţean Bihor şi
Direcţia de Sănătate Publică Bihor.
Având în vedere H.G. nr. 114/2010 şi ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean
Bihor nr. 178/07.10.2010, s-a aprobat transferul managementului asistenţei medicale a Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea către Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 701/15.10.2010.

PREŞEDINTE,
RADU ŢÎRLE
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