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Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor pe anul 2012
La fel ca anul precedent, 2012 s-a aflat sub semnul dificultăţilor în economia românească.
Atenuarea uşoară a crizei mondiale nu a atras revigorarea economică a României într-o măsură care
să antreneze o evoluţie semnificativă a condiţiilor economico-sociale şi la nivelul comunităţilor
locale.
În anul 2012 au avut loc alegeri locale şi alegeri generale, fapt care a influenţat bugetul de
stat şi, implicit, bugetele administraţiilor locale. În urma rezultatului alegerilor, am preluat
conducerea Consiliului Judeţean Bihor la jumătatea anului, având de executat bugetul aprobat în
mandatul precedentului consiliu. În aceste condiţii, au fost continuate investiţiile demarate.
Obiectivul principal al tuturor acţiunilor şi demersurilor întreprinse de către Consiliul Judeţean
Bihor în această perioadă a rămas preocuparea pentru stimularea mediului economic, un factor
determinant pentru viaţa socială şi culturală a judeţului Bihor. Îmbunătăţirea infrastructurii la
nivelul întregului judeţ precum şi a accesului deţinătorilor de capital la serviciile astfel promovate
este un lucru indispensabil pentru o relansare economică reală şi durabilă. Acest lucru presupune
un efort susţinut, pe termen lung, însă bazele au fost create prin exploatarea judicioasă a resurselor
disponibile, prin dezvoltarea de parteneriate şi manifestând o atitudine proactivă atât privitor la
dificultăţile existente la nivel judeţean şi regional cât şi faţă de oportunităţile identificate pentru
dezvoltarea integrată a judeţului Bihor în spaţiul euro-regional în care ne găsim.
În situaţia dificilă în care s-a aflat economia a fost de importanţă vitală asigurarea funcţionării
Consiliului Judeţean şi a unităţilor subordonate acestuia, precum şi asigurarea finanţării pentru a
continua proiectele şi investiţiile demarate.
În anii anteriori, prin creşterea volumului muncii pe angajat, ca urmare a reducerilor de
personal, cât şi prin reducerea veniturilor angajaţilor, prin Legea 118/2010 privind unele măsuri
necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, starea materială şi socială a angajaţilor
Consiliului Judeţean au avut de suferit. În 2012, Ordonanţa de urgenţă 19/2012 privind aprobarea
unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale şi Legea nr. 84/2012, legea amnistiei fiscale
pentru bugetari, au avut efecte pozitive asupra climatului de muncă şi a motivării personalului
Consiliului Judeţean Bihor.
Prin art.104 alin.3 lit.”b” a Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
2007 cu modificările şi completările ulterioare, se prevede ca atribuţie a preşedintelui Consiliului
Judeţean obligativitatea de a prezenta consiliului judeţean, anual sau la cererea acestuia, rapoarte cu
privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeţean.
Ca şef al administraţiei publice judeţene, Preşedintele Consiliului Judeţean răspunde
de buna funcţionarea a compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate, precum şi a
agenţilor economici, a serviciilor publice de specialitate şi a instituţiilor subordonate. Reprezintă
judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate,
precum şi în justiţie.
Trecând la atribuţiile proprii, prima prevăzută de lege, dar şi cea mai importantă, din
care decurg şi celelalte, este asigurarea respectării Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a
ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Judeţean şi a altor acte normative.
Astfel, în perioada la care ne referim, s-a căutat ca imediat de la publicarea actelor
normative să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în aplicare a sarcinilor reieşite din
acestea, prin stabilirea pentru compartimentele din aparatul de specialitate, serviciile publice
specializate şi instituţiile subordonate, a obligaţiilor care le revin pentru ducerea la îndeplinire a
acestora.
Pentru 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
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desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor de Consiliu Judeţean. S-a procedat la definitivarea
materialelor, multiplicarea şi difuzarea mapelor de şedinţă consilierilor judeţeni în termen util.
În semestrul II al anului 2012, Consiliul Judeţean ca autoritate deliberativă s-a întrunit, la iniţiativa
preşedintelui, în 7 şedinţe ordinare şi o şedinţă extraordinare. În anul 2012, în cele
8 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bihor au fost analizate un număr de 157 de proiecte de hotărâri
şi au fost adoptate 157 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. Doar o hotărâre adoptată de plenul Consiliului
Judeţean Bihor în anul 2012 a fost contestată în instanţă.
În exercitarea atribuţiilor cu care este investit preşedintele consiliului judeţean, în anul
2012 au fost emise 524 de 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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SERVICIUL AUDIT INTERN
Activitatea serviciului de audit public intern s-a desfăşurat în baza Planului anual de audit
aferent anului 2012.
Structura de audit intern constituită în cadrul Consiliului Judeţean Bihor este subordonată
direct preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, asigurându-se accesul direct si raportarea activităţii
la acest nivel.
Prin atribuţiile pe care le are, serviciul de audit intern exercită o funcţie distinctă şi
independentă de activităţile desfăşurate de Consiliul Judeţean Bihor.
Având în vedere că nici o institutie subordonată sau aflată în coordonare nu a constituit
compartimente de audit intern, exercitarea activităţii de audit intern a acestora se realizeaza tot de
către Serviciul Audit Intern din cadrul Consiliului Judeţean Bihor.
S-au derulat misiuni de audit la următoarele entităţi publice :
¾ Consiliul Judeţean Bihor – Institutia Arhitectului şef - Serviciul Disciplina în Construcţii şi
Autorizare pentru construire,
¾ Evaluarea procesului şi a stadiului de implementare a sistemului de control intern în cadrul
Consiliului Judeţean Bihor,
¾ Consiliul Judetean Bihor - Serviciul Public de Editare a Monitorului Oficial al judeţului
Bihor,
¾ Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor,
¾ Revista culturală «Varad» Oradea,
¾ Revista de cultură «Familia» Oradea,
¾ Teatrul «Regina Maria»,
¾ Teatrul «Szigligeti Szinhaz».
De asemenea, s-a verificat stadiul implementării recomandărilor formulate în baza
rapoartelor de audit intern întocmite la unitaţile auditate în anul 2012.
S-a elaborat Raportul privind activitatea anuală de audit intern la nivelul Consiliului
Judeţean Bihor destinat Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Bihor în care s-au
prezentat deficienţele constatate.
S-a elaborat Planul anual de audit pe anul 2013, conform Legii 672/2002.
În urma misiunilor efectuate în anul 2012, auditorii au apreciat că activitatea s-a derulat
conform procedurilor generale în domeniu, semnalând însă şi unele deficienţe, prezentate pe
principalele domenii auditate: achizitii publice, resurse umane, procesul bugetar, funcţiile specifice
entităţii, activităţile financiar-contabile.
Cu ocazia misiunilor de audit au fost constatate disfuncţionalităţi pentru care s-au întocmit
FIAP-uri (Fişe de identificare şi analiză a problemei ). Nu au fost constatate iregularităţi sau fraude.
Disfuncţionalităţile au fost raportate conducerii Consiliului Judeţean Bihor şi entităţilor
publice subordonate, prin prezentarea rapoartelor de audit, a fişelor de identificare a problemelor şi
a recomandărilor formulate.
Auditorii interni urmăresc implementarea recomandărilor ca etapă finală în care se adaugă
valoare activităţilor auditate.
Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea activităţii instituţiilor auditate s-a materializat
prin progresele înregistrate în urma implementarii recomandărilor formulate de către serviciul de
audit public intern în rapoartele de audit întocmite.
Aportul auditorilor interni a contribuit la facilitarea realizării obiectivelor entităţilor
auditate, a îmbunătăţit sistemul de luare de decizii, în vederea creşterii capacităţii instituţiei de a-şi
îndeplinii obiectivele propuse cu eficacitate şi eficienţă.
Întocmit,
Lavinia Lupuţ
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COMPARTIMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE

Activitate Proiecte cu finanţare externă:
Elaborare şi consultanţă pentru proiecte, inclusiv implementare:
Titlu proiect: “ABC Centrul de afaceri în agricultură Ciumeghiu-Mehkerek” HURO/0802-147_AF
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania 2007-2013 – Consiliul Judeţean Bihor
– Partener Asociat, valoare totală: 865.000 Euro
Obiective:
1.Creşterea nivelului de cooperare transfrontalieră în domeniul afacerilor în dezvoltare rurală cu
20%
2.Creşterea numărului de instrumente de marketing şi informare de cooperare transfrontalieră în
domeniul afacerilor în dezvoltare rurală
3. Creşterea infrastructurii de afaceri renovate şi dotate: unul în Ciumeghiu - România, unul în
Mehkerek - Ungaria - Agricultural Bussines Centre Ciumeghiu- Mehkerek4. Creşterea numărului de persoane juridice (asociaţii familiale, PFA, ONG-uri, microîntreprinderi,
etc) beneficiare ale infrastructurii gratuite pentru a-şi dezvolta şi diversifica activitatea. Total: 20
persoane (16 în România şi 4 în Ungaria, 20% tineri sub 27 de ani). Vor fi puse la dispoziţie fără
plată birouri dotate cu mobilier şi computer pentru 14 beneficiari, cărora li se vor asigura şi servicii
de consultanţă pentru dezvoltarea afacerilor. Castelul Miskolczy va deveni Centru de afaceri în
agricultură. Rezultate: - reabilitare clădire monument – 584,52 mp.
Compartimentul a susţinut activităţi de management şi implementare proiecte pentru Consiliul
Judeţean Bihor ca partener în următoarele proiecte:
„Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional (CR) al Regiunii de Dezvoltare
Nord-Vest”, Contract POSDRU/41/3.3/G/18398, Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi
a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea
iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”.
Ca urmare a experienţei obţinute în vizita la Vichy-Franţa am participat ca membru în Comitetul
Local de Dezvoltare Programe. Rezultat: Co-autor al Planului Regional de Acţiune pentru
învăţământ 2011-2013.
Participanţi la Proiectul „Guvernare modernă în administraţia publică”- Rezultat: partener
Universitatea Oradea, realizarea „Manualului de dezvoltare organizaţionala şi modernizare în
administraţia publică”
Elaborare cerere finanţare “Consolidarea prin inovare, cooperare şi diversificare a serviciilor
sociale furnizate de Fundaţia Hexagon Energia pe Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii
Civile Schemă de grant pentru ONG-uri Elveţia”, Rezultat: depunere cerere spre finanţare
Elaborare cerere de finanţare şi anexe pentru proiectul “Dezvoltarea cooperării între Judeţul Bihor
România şi Cantonul St Gallen Elveţia” pentru obţinerea finanţării pe Programul de Cooperare
Elveţiano Roman – Fondul pentru parteneriate şi aprobarea cofinanţării , valoare totală de 248.000
CHF. Consiliul Judeţean Bihor este aplicantul .Rezultat: depunere cerere spre finanţare.
Conform acordului de cooperare dintre Consiliul Judeţean Bihor şi Cantonul St Gallen Elveţia
aprobat prin HC nr. 99/2005, s-au stabilit domeniile de cooperare şi s-a propus dezvoltarea relaţiilor
pe proiecte concrete.
Schimb de experienta transnaţional – Torino, Italia:
În perioada 04-11.11.2012 am participat la activitatea de “schimb de experienţă” la partenerul
transnaţional - Italia, activitate organizată în cadrul proiectului „Corelarea ofertei educaţionale a
învătământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, proiect în care am fost desemnată
anterior să particip ca membră a Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Bihor.
Scopul a fost urmărirea îmbunătatăţirii mecanismelor de planificare strategică a ofertei de formare
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profesională pe baza experienţelor din alte state europene. Rezultat: în cadrul PLAI – Plan Local de
Acţiune în Invăţământ- coordonarea capitolul de economie şi integrare europeană pentru Judeţul
Bihor. Proiectul este finanţat din fonduri structurale POSDRU, domeniul major de intervenţie
„Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”, beneficiarul pe ţară fiind Centrul
Naţional de Dezvoltare a Învătământului Profesional şi Tehnic.
În data de 6 noiembrie 2012, în cadrul vizitei la organismul ETF – European Training Foundation organism finanţat şi susţinut de către Comisia Europeană şi Parlamentul European, am avut o
prezentare în limba engleza referitoare la Comitetul de Dezvoltare Locala în viziunea dezvoltării
integrate. Rezultat: prezentare în limba engleza referitoare la Comitetul de Dezvoltare Locală –
inclusiv a Consiliului Judetean Bihor în viziunea dezvoltarii integrate.
Activitati curente în cadrul serviciului
Rezolvarea adreselor primite în cadrul serviciului, răspuns în termenul legal stabilit.
Activitati de colaborare externa
Conform acordului de cooperare dintre Consiliul Judeţean Bihor şi Cantonul St Gallen aprobat prin
HC nr.99/2005, s-au stabilit domeniile de cooperare şi s-au propus dezvoltarea relaţiilor pe
proiecte concrete.
S-a supervizat cooperarea pentru urmatoarele domenii: transfer de know how în sector de îngrijire
paleativă, vizită de studiu pentru doctori şi asistente din judeţul Bihor în St Gallen, transfer de
know-how şi schimb de experienţă în domeniul salvamont şi medicină de urgenţă – SMURD,
transfer de know how şi schimb de experienţă în domeniul forestier.
Am susţinut şi gestionat activităţile de cooperare externă a Consiliului Judeţean Bihor cu guvernul
Flandrei de Vest: cooperarea pentru propunerea de proiect: Platforma agro-industriala la
Ciumeghiu - după modelul Bursei de legume de la Roseleare – Belgia; continuarea cooperărarii cu
Cantonul St. Gallen Elveţia - cultură, sănatate, salvamont, poliţie şi fond forestier. Rezultat:
menţinerea cooperării cu cei doi parteneri externi
Colaborator în cadrul proiectului PRACTEAM – Universitatea Oradea- Facultatea de Ştiinţe
Economice - Consiliul Judeţean Bihor este partener asociat - în calitate de tutore am 6 studenţi în
practică pentru Compartimentul de Relaţii Internaţionale timp de o lună.
Întocmit,
Lucia Pantea
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DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Direcţia Generală Administraţie Publică Locală s-a ocupat, cu preponderenţă, de
soluţionarea problemelor cu care se confruntă autorităţile locale, asigurând asistenţă de specialitate,
sprijin, îndrumare, reprezentare în instanţă. Această colaborare a fost permanentă, atât prin
deplasarea funcţionarilor noştri în teren, cât şi prin acordarea asistenţei de specialitate la sediul
instituţie. Acţiunile întreprinse în perioada de referinţă a anului 2012 de Direcţia Generală
Administraţie Publică Locală au contribuit la îmbunătăţirea atât a relaţiei cu cetăţenii, beneficiari
finali ai actului administrativ, cât şi a raporturilor cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice.
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS
Acest serviciu are ca principale atribuţii: acordarea de asistenţă juridică şi reprezentarea
intereselor Consiliului Judeţean şi ale consiliilor locale în faţa instanţelor judecătoreşti, asigurând
obţinerea copiilor de pe hotărârile definitive şi irevocabile în vederea punerii lor în executare şi
avizarea din punct de vedere juridic a oricăror măsuri de natură să angajeze răspundere
patrimonială a Consiliului Judeţean, ori să aducă atingere drepturilor sau intereselor legale ale
judeţului.
Urmăreşte respectarea cadrului juridic prin verificarea actelor (rapoarte de specialitate,
referate, orice alte acte anexate acestora) care stau la baza adoptării hotărilor Consiliului Judeţean şi
a dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor.
În reprezentarea Consiliului Judeţean Bihor, a consiliilor locale şi a instituţiilor
subordonate, aflate sub autoritatea acestuia, funcţionarii din cadrul acestui serviciu s-au prezentat în
faţa instanţelor de judecată într-un număr de peste 160 litigii, în cauze având ca obiect principal:
plângeri contravenţionale, anulare act administrativ – refuz acordare drepturi protecţie socială,
acţiuni în pretenţii, obligaţia de a face, contencios administrativ, plasamente, Legea Nr.10/2001,
rectificări C.F., nulitate contracte.
O incidenţă semnificativă o reprezintă cauzele:
- Consiliului Judeţean Bihor în contradictoriu cu „Sindicatul Pro As ”, privind acordarea
unor drepturi băneşti şi anularea hotărârilor privind aprobarea demarării procedurii de externalizare
a unor servicii oferite în prezent de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Bihor, aflate şi în prezent pe rolul instanţelor de judecată;
- Consiliului Judeţean Bihor în contradictoriu cu S.C. BCR ASIGURĂRI S.A. Privind
obligarea noastră la plata contravalorii despăgubirilor achitate de către societate ca asigurator Casco
pentru pagubele produse unor autoturisme, pe drumurile judeţene.
Serviciul Juridic a răspuns în termenele legale la adresele şi cererile repartizate spre
soluţionare venind din partea: terţilor, persoane fizice sau juridice, comunelor judeţului Bihor şi a
instituţiilor subordonate.
A sprijinit, prin activitatea sa, iniţierea unui număr de 4 proiecte de hotărâri pentru
şedinţele Consiliului Judeţean şi 16 dispoziţii.
A acordat asistenţă juridică:
1. instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, respectiv şcolilor speciale,
instituţiilor de cultură – Filarmonica de Stat Oradea, Teatrul “Regina Maria” Oradea, Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, Aeroport, centre medicosociale etc;
2. consiliilor locale care au solicitat asistenţă juridică în diferite domenii: aplicarea legilor
de salarizare unitară, revendicări imobiliare, contracte de concesiune şi închirieri, achiziţii publice,
litigii de muncă etc.
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În conformitate cu atribuţiile conferite prin fişa postului personalului Serviciului JuridicContencios, conlucrarea cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul instituţiei noastre s-a desfăşurat în
condiţii normale. Astfel, s-a răspuns la notele interne şi referatele primite; s-au avizat actele trimise
de alte compartimente ( rapoarte de specialitate, referate de necesitate pentru achiziţii publice,
contracte de achiziţii pentru produse sau servicii, contracte civile de prestări servicii, contracte de
management, rapoarte de specialitate, contracte individuale de muncă, acte adiţionale etc.);
A consiliat la cerere, serviciile/compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Bihor (ex: Compartimentul Patrimoniu, Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor
Publice Subordonate C.J. Bihor, Compartimentul Resurse Umane etc.).
Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legi şi acte normative sau încredinţate de Consiliul
Judeţean Bihor.
Întocmit,
Mioara Derecichei

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL, REGISTRATURA ŞI A.T.O.P.
Serviciul de Relaţii cu Publicul, Registratura şi ATOP şi-a desfăşurat activitatea în
conformitate cu: Legea 215/2001 privind administraţia publică locală; Hotărârea Consiliului
Judeţean nr. 83/29 martie 2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi
Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Cosiliului Judeţean
Bihor, valabile pe anul 2012; 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.
Serviciul de Relaţii cu Publicul, Registratura şi ATOP a efectuat în perioada de referinţă a
anului 2012 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 8847 de acte administrative, din care 8259 în registrul de intrări-ieşiri
şi 573 în registrul de cereri; de asemenea s-au înregistrat un număr de 15 cereri pentru înscriere pe
listele pentru achiziţionarea de locuinţe în cartierul Luceafărul;
- începând cu luna iulie angajaţii care asigură funcţionarea punctului de informare au înregistrat
într-un registru special persoanele care solicitat înscrierea la audienţe pentru Preşedintele
Consiliului Judeţean Bihor, iar şeful de serviciu a participat la audienţe pentru a înregistra
problematicile şi soluţionarea celor expuse de cetăţenii audiaţi. Au fost înscriţi pentru a participa la
audienţe un număr de 136 de persoane, au participat efectiv la audienţe un număr de 76 de
persoane;
- a repartizat corespondenţa la direcţiile/serviciile/compartimentele de specialitate în funcţie de
rezoluţia aplicată de către: preşedinte, vicepreşedinţi ori secretarul judeţului;
- a expediat actele emise de Consiliul Judeţean către diverse persoane juridice şi persoane fizice, a
întocmit borderourile, astfel:
În perioda 01.07-31.12.2012, au fost expediate în total 3.623 de corespondenţe, din care:
Serviciul poştal tip /SIMPLU/
637 buc
/SIMPLU EXTERN/
8 buc
/RECOMANDAT INTERN/
2.620 buc
/RECOMDAT EXTERN/
5 buc
/RECOMNADAT INTERN CU CONFIRMARE DE PRIMIRE/
307 buc
/RECOMNADAT EXTERN CU CONFIRMARE DE PRIMIRE/
12 buc
Total:
3.589 buc
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Corespondenţă pentru Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Bihor (S.T.P.S.BH.) în
baza art.13, alin.4 din HG nr. 219/2005 care prevede că ”asigurarea materială necesară dezvoltării
activităţii secretariatelor tehnice ale comisiilor mixte de rechiziţii se face de către consiliile
judeţene prin bugetele locale ale acestora”,
34 buc
Total:
3.623 buc
Cheltuieli poştale pe semestru II al anului 2012 /timbre/
9.727,85 lei
Au fost întocmite în număr de 543 de borderouri de corespondenţă din care:
Borderouri de corespondenţă tip:
/SIMPLU/
8 buc
/SIMPLU EXTERN/
2 buc
/RECOMANDAT INTERN/
172 buc
/RECOMDAT EXTERN/
4 buc
/RECOMNADAT INTERN CU CONFIRMARE DE PRIMIRE/ 50 buc
/RECOMNADAT EXTERN CU CONFIRMARE DE PRIMIRE/ 11 buc
Total:
247 buc
- a primit şi expediat corespondenţa prin poştă electronică, astfel încât au fost arhivate un număr de
883 e-mail-uri din cele 3.242 primite şi expediate un număr de 1.428 e-mail-uri;
- 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 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 expediat către mass-media informaţiile de interes public solicitate de la compartimentele de
specialitate care au formulat răsunsurile privind activitatea Consiliului Judeţean, cu respectarea
normelor legale;
- 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;
- 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;
- în perioada de referinţă s-a procedat la întocmirea procedurilor de lucru specifice serviciului,
conform Ordinului nr. 946 / 2005 republicat;
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- a asigurat ducerea la îndeplinire a oricăror alte sarcini primite din partea conducerii Consiliului
Judeţean conforme cu legile în vigoare.
RAPORT
privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public constituie unul
dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Autorităţile şi
instituţiile publice au obligaţia să asigure accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la
cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al unei persoane desemnate în
acest scop.
Totodată, în baza aplicării legii, autorităţile şi instituţiile publice locale au obligativitatea de
a comunica din oficiu actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii
sau instituţiei publice, structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de
funcţionare şi de audienţe, datele de contact ale instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil
cu difuzarea informaţiilor publice.
Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, cele privind
deliberările autorităţilor, interesele economice şi politice ale României care fac parte din categoria
informaţiilor clasificate nu constituie informaţii de interes public.
Din aceeaşi categorie fac parte şi informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare,
dacă publicitatea acestora lezează principiul concurenţei loiale, informaţiile referitoare la datele
personale, cele privind procedura în timpul unei anchete penale sau disciplinare, dacă se
periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale sau pun în pericol viaţa, integritatea
corporală sau sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare.
În perioada iulie - decembrie 2012 s-a înregistrat un număr de 64 solicitări de informaţii de
interes public, competenţa aparţinând Consiliului Judeţean Bihor din care:
- 10 din partea persoanelor fizice / juridice, asociaţii şi organizaţii non-profit, autorităţi şi
instituţii publice;
- 49 solicitări de informaţii din partea presei, din care 6 au fost solicitate în scris, celelalte
fiind solicitate pesonal de reporterii instituţiilor media;
- 5 solicitări telefonice din partea cetăţenilor, referindu-se la informaţii pentru adresarea
unor cereri şi petiţii către instituţii din subordinea Consiliului Judeţean Bihor;
În anul 2012 s-au organizat 3 conferinţe de presă cu participarea preşedintelui Consiliului Judeţean
Bihor şi a altor reprezentanţi ai instituţiei. Instituţiile mass media au fost invitate la 10 şedinţe de
Consiliu judeţean şi le-au fost furnizate proiectele de hotărâri şi materialele anexe. Un număr de
151 de proiecte de hotărâri au fost postate pe pagina web a instituţiei, http://www.cjbihor.ro. S-au
redactat 6 comunicate de presă şi au fost lansate 5 invitaţii la acţiuni organizate de CJB sau de
instituţii subordonate.
În privinţa modului de soluţionare a acestora, situaţia se prezintă astfel: 10 solicitări de
informaţii de interes public au fost soluţionate.
Principalele probleme ridicate au vizat:
- solicitări privind transparenţa decizională;
- solicitări privind rapoarte de activitate, comisii de specialitate ale CJ Bihor;
- sume alocate din bugetul anual pentru activităţi non-profit de interes general;
- starea drumurilor, reparaţii;
- solicitări privind contracte de parteneriat public privat;
- solicitări privind acordarea de prime şi sporuri a personalului CJB;
− alte probleme.
Întocmit,
Aszalos Tiberiu
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RAPORT
de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003
INDICATORI
cod
RASPUNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2012
A1
157
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod
A2
157
public
Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
a. pe site-ul propriu
A2_1 157
b. prin afisare la sediul propriu
A2_2 c. prin mass-media
A2_3 3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare
A3
la proiecte de acte normative
Din care, solicitate de:
A3_1
a. persoane fizice
b. asociaţii de afaceri sau alte asociatii legal constituite
A3_2 4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o
cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act
A4
normativ
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor
A5
asociaţii legal constituite
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă
A6
care au fost desemnate
7. Numărul total al recomandarilor primite
A7
8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte
A8
normative
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal
A9
constituite
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2012 fără a
fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în
A10
procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la
aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)
B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)
B1
8
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
a. afişare la sediul propriu
B2_1
b. publicare pe site-ul propriu
B2_2 8
c. mass-media
B2_3 8
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele
B3
150
publice (exclusiv funcţionarii)
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media
B4
8
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul
B5
şedinţelor publice
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate
B6
7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
a. informaţii exceptate
B7_1
b. vot secret
B7_2
c.alte motive (care ?)
B7_3
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice
B8
8
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9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice
B9
8
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in 2012
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa
decizională intentate administraţiei publice:
a. rezolvate favorabil reclamantului
C1_1 0
b. rezolvate favorabil instituţiei
C1_2 0
c. în curs de soluţionare
C1_3 0
Întocmit,
Mircea Jacan
RAPORT SEMESTRIAL
privind activitatea de soluţionare a petiţiilor iulie – decembrie 2012
În conformitate cu prevederile art. 51 din Constituţia României, „cetăţenii au dreptul să se
adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor”, iar „autorităţile
publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii”.
Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 27 din
30 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002, care prevede prin art. 14:
„semestrial, autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de soluţionare a
petiţiilor pe baza unui raport”. În acest sens, Serviciul Relaţii cu Publicul, Registratura şi ATOP din
cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală a întocmit prezentul raport.
În perioada iulie – decembrie 2012 s-a înregistrat un număr de 70 petiţii, din care:
- 38 petiţii, competenţa aparţinând Consiliului Judeţean Bihor;
- 13 petiţii, înaintate spre soluţionare altor autorităţi şi instituţii publice competente;
- 19 petiţii în curs de soluţionare.
În privinţa modului de soluţionare a acestora, situaţia se prezintă astfel: 51 petiţii au fost
soluţionate, 19 petiţii sunt în curs de rezolvare.
Petiţiile în curs de soluţionare:
- Cabinet Preşedinte - 6 petiţii;
- Direcţia Tehnică - 7 petiţii;
- Direcţia Economică - 3 petiţii;
- Direcţia Generală Administraţie Publică Locală - 1 petiţie;
- Instituţia Arhitectului Şef - 1 petiţie;
Principalele probleme ridicate au vizat:
- solicitări de ajutoare financiare şi sociale;
- solicitări de adeverinţe şi copii de documente existente în arhiva CJ Bihor;
- probleme de ordin social;
- repararea drumurilor, precum şi implicarea autorităţilor locale în remedierea acestora;
- probleme privind Legea fondului funciar;
- cereri pentru protecţia unor persoane adulte în centre de asistenţă medico-sociale;
- sesizări privind sistarea pensiei de handicap;
- alte probleme.
Conducerea Consiliului Judeţean Bihor a acordat în semestrul II audienţe unui număr de
331 persoane fizice sau reprezentanţi ai persoanelor juridice astfel:
- Preşedinte Cornel Popa = 136;
- Vicepreşedinte Kiss Alexandru = 67;
- Vicepreşedinte Ioan Mang = 91;
- Secretarul judeţului Carmen Soltănel = 37;
Principalele probleme ridicate au fost:
- cereri de ajutoare sociale;
- cereri eliberări de acte din arhiva Consiliului Judeţean Bihor;
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- restabilirea dreptului de proprietate;
- neplata însoţitorilor persoanelor cu handicap;
- măsuri de protecţie minori (externări din centre de plasament);
- sesizări privind sistarea pensiei de handicap;
- cereri de apartamente.
Toate persoanele care s-au prezentat în audienţă au fost ascultate cu mare atenţie şi
implicare, stabilindu-se un dialog real, deschis şi constructiv.
În cazul în care problemele semnalate nu erau de competenţa Consiliului Judeţean Bihor,
persoanele interesate au fost consiliate şi îndrumate către instituţiile şi autorităţile competente.
Concluzionând, se poate afirma că cetăţenii şi-au exercitat dreptul de petiţionare în
condiţiile legii, beneficiind din partea autorităţii publice judeţene de consultanţă şi celeritate.
Întocmit,
Aszalos Tiberiu
Raport ATOP Bihor
Raportul asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, pentru semestrul al II-lea al
anului 2012, elaborat şi prezentat de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bihor, cu
respectarea prevederilor legale, cuprinde aspecte specifice competenţelor sale în domeniul
asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativteritorială în care funcţionează şi în vederea asigurării, reprezentării şi promovării intereselor
comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică.
Acţiunile Autorităţii pe parcursul semestrului II al anului 2012 s-au concentrat, în limitele
bugetului alocat, pe respectarea:
- programelor trimestriale elaborate de comisiile de lucru şi aprobate în cadrul şedinţelor de plen
ale A.T.O.P. Bihor;
- planului de activităţi care cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite pentru anul 2012;
- indicatorilor de performanţă minimali având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi
asigurarea climatului de siguranţă public;
- planului strategic anual cu caracter de recomandare pentru unităţile de poliţie, întocmit în urma
consultărilor cu membrii comunităţii locale, cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii
publice.
Activităţile Autorităţii au urmărit următoarele direcţii prioritare şi anume:
1. Analiza activităţii instituţiilor cu rol în asigurarea ordinii publice şi siguranţei
cetăţeanului, în judeţul Bihor.
2. Analiza modului în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ şi modalităţile
de prevenire a violenţei în mediul şcolar, potrivit LEGII Nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea
siguranţei în unităţile de învăţământ cu modif. şi compl. ulterioare.
În acest sens, principalele activităţi din perspectiva atribuţiilor pe care Autoritatea şi le-a
propus şi pe care le-a realizat în a doua parte a anului 2012, s-au materializat printr-un număr de 4
şedinţe de comisii, respectiv 2 şedinţe de plen. Astfel:
I. Pe parcursul perioadei IULIE-SEPTEMBRIE 2012, Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică (A.T.O.P.) şi-a respectat programul trimestrial stabilit, astfel:
31.07.2012. Constituirea A.T.O.P. Bihor pentru mandatul 2012-2016.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 3 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române coroborate cu cele ale art. 6 şi 7 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin H.G. Nr. 787/2002, după
alegerile locale din luna iunie 2012, a fost stabilită o nouă componenţă nominală a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Bihor.
Astfel, componenţa nominală a A.T.O.P. Bihor a fost aprobată prin Hotărârea Nr.
167/31.07.2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de
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Ordine Publică pentru mandatul 2012-2016, astfel:
I. Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii:
1. Liviu POPA - şeful I.P.J. Bihor, membru de drept
2. Viorel Mircea POP - consilier judeţean, preşedinte A.T.O.P. şi al Com. I
3. Marius ROTAR- consilier judeţean
4. Ioan V. RADU - reprezentant al comunităţii
II. Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali:
1. Cristian V. BITEA - subprefectul judeţului Bihor, preşedinte al Com. II, membru de drept
2. SZABÓ Ödőn - consilier judeţean
3. Ovidiu BEZI - consilier judeţean
4. Mihai STURZA - reprezentant al comunităţii
III. Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile
omului:
1. Adrian BUCUR- reprezentant Corpul Naţ. al Poliţiştilor Jud. Bihor
2. Valentina BUTIŞCĂ - consilier judeţean, Preşedinte al Com. III
3. Ionel AVRIGEANU - consilier judeţean
4. DERER Ferenc- reprezentant al comunităţii
10.08.2012. Informarea noilor membrii ai Autorităţii cu privire la cadrului legislativ
(Lg. Nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române cu modif. şi compl.
ulterioare respectiv H.G. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
autorităţii teritoriale de ordine publică), prezentarea componenţei şi atribuţiilor celor 3 comisii ale
Autorităţii, prezentarea Hotărârii nr. 1/26.01.2012 a A.T.O.P. Bihor privind aprobarea Planului
Strategic Anual cu caracter de recomandare pentru unităţile de poliţie, prezentarea Hotărârii nr.
2/26.01.2012 privind aprobarea Planului de activităţi cuprinzând principalele obiective ce trebuie
îndeplinite pentru anul 2012 de către A.T.O.P. Bihor, prezentarea Protocolului de cooperare de
interes public între Consiliul Judeţean Bihor şi Inspectoratul de Poliţie al jud. Bihor, în vederea
îmbunătăţirii climatului de ordine şi siguranţă civică în anul 2012, prezentarea Raportului anual
asupra eficienţei unităţilor de poliţie 2011, prezentarea şi aprobarea Programului de activitate pe
trim. al III-lea 2012 în şedinţa de plen.
24.09.2012. Participarea A.T.O.P. Bihor la întâlnirea de lucru a Comisiei de combatere a
violenţei în şcoli, în conformitate cu prevederile Lg. nr. 45/2007 privind creşterea siguranţei în
unităţile de învăţământ, cu modif. şi compl ulterioare. S-a prezentat şi s-au făcut propunerile pentru
actualizarea Sistemul Cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare şi a siguranţei elevilor în
Jud. Bihor
II. Pe parcursul perioadei OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2012, Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică (A.T.O.P.) şi-a respectat programul trimestrial stabilit, astfel:
31.10.2012. 1. Analiza activităţii desfăşurate de Poliţia Locală Oradea, pe trim. I şi II ale
anului 2012, în domeniul ordinii şi liniştii publice. Măsuri de aplicare a Lg. nr. 35/2007 privind
creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modif. şi compl. ulterioare. Implicarea în
identificarea şi rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.
2. Analiza activităţii desfăşurate de S.C. Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. pe trim.
I,II şi III ale anului 2012, potrivit atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare. Relaţia dintre
administraţia publică locală-S.C. Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.-cetăţeni.
29.11.2012. Analiza oportunităţii încheierii unui Parteneriat public-privat în scopul
creşterii climatului de siguranţă publică în jud. Bihor.
13.12.2012. Analiza activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bihor pe anul
2012.
În ceea ce priveşte activitatea de primire a sesizărilor, vă facem cunoscut că, în
conformitate cu ORDONANŢA Nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor coroborate cu art. 18 lit. c) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, art. 14 alin. 2 lit. c), art. 16 alin. 2 lit. a), art. 17 alin. 3, la A.T.O.P.
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Bihor, s-a primit 1 petiţie scrisă, soluţionată în termen. Numărul redus de cereri şi nicio audienţă,
pe parcursul semestrului II al anului 2012 cât şi pe parcursul anilor precedenţi, demonstrează încă o
dată, cât de puţin cunoscut este acest organism în rândul cetăţenilor din judeţul nostru, deşi
Autoritatea este înfiinţată şi funcţionează încă din anul 2002. Cu toate că acest organism se vrea a
fi liantul între poliţie şi cetăţeni, s-a demonstrat cu fiecare ocazie că, atâta timp cât cetăţenii nu
cunosc acestă strucutră, nici A.T.O.P.-ul nu-şi va putea îndeplini pe deplin menirea pentru care a
fost creat.
Întocmit Raport ATOP,
Dana Bila
Întocmit Raport SRPR şi ATOP,
Gabriela Oros

COMPARTIMENTUL RELAŢII CU CONSILIERII
Compartimentul Relaţii cu Consilierii a pregătit şi asigurat buna desfăşurare a tuturor
şedinţelor Consiliului judeţean Bihor, conform prevederilor care reies din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În plenul şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor, Compartimentul Relaţii cu Consilierii a
asigurat consemnarea dezbaterilor întocmind procesel-verbale pentru fiecare şedinţă în parte,
acestea fiind înaintate pentru semnare conducerii Consiliului Judeţean Bihor după care s-a procedat
la postarea acestora pe site-ul instituţiei spre aducerea la cunoştinţă publică.
Compartimentul de Relaţii cu Consilierii s-a îngrijit de întocmirea dosarelor şedinţelor cu
toate documentele care au stat la baza dezbaterilor acestea urmând a fi arhivate şi păstrate în arhiva
instituţiei.
Astfel, de la constituirea Consiliului Judeţean, în anul 2012 s-au desfăşurat 7 şedinţe
ordinare ale Consiliului Judeţean Bihor şi o şedinţă extraordinară în care au fost supuse dezbaterilor
157 proiecte şi au fost adoptate 157 hotărâri, dintre care 156 fiind considerate legale, iar 1 fiind
atacată în instanţă aflându-se pe rolul acesteia.
Hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Bihor au intrat în vigoare la data publicării sau
comunicării, în funcţie de caracterul lor normativ sau individual, lucru ce s-a făcut fără excepţie,
aparatul de specialitate asigurând punerea în aplicare şi deci executarea sarcinilor ce au rezultat
din acestea.
În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor a emis 524 dispoziţii,
toate fiind considerate legale.
Toate dispoziţiile au fost comunicate Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor în vederea verificării
legalităţii lor precum şi persoanelor interesate, pentru luare la cunoştinţă.
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 ale consilierilor judeţeni, de
înregistrarea acestora în registrele speciale prevăzute de lege, fiind apoi comunicate în copii
certificate, Agenţiei Naţionale de Integritate şi postate pe site-ul instituţiei.
Nu în ultimul rând, pe parcursul anului 2012, Compartimentul Relaţii cu Consilierii a
asigurat asistenţă şi îndrumare în vederea întocmirii dispoziţiilor, proiectelor de hotărâri şi
hotărârilor Consiliului Judeţean Bihor, tuturor serviciilor/compartimentelor din cadrul instituţiei.
Întocmit,
Liliana Crişan
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SERVICIUL COORDONAREA CONSILIILOR LOCALE
Serviciul Coordonarea Consiliilor Locale are ca obiectiv principal îndrumarea şi sprijinirea
consiliilor locale, primăriilor şi secretarilor din judeţul nostru, activitate ce s-a materializat şi în
2012 prin următoarele acţiuni principale:
- anul 2012 fiind un an electoral, a necesitat implicarea serviciului în organizarea şi desfăşurarea
alegerilor locale, mai precis în asigurarea secretariatului Biroului de Circumscripţie Electorală
Judeţeană Bihor,
- au fost acordate la cerere consultaţii de specialitate autorităţilor publice locale din judeţ pe linia
adminitraţiei publice locale, precum şi în domeniul implementării Programului P.E.A.D. 2012 şi a
Programului Lapte-Corn 2012,
- au fost transmise în teritoriu circulare şi precizări în domeniul administraţiei publice locale, a
Programului P.E.A.D. 2012 şi a Programului Lapte-Corn 2012. S-a colaborat cu celelalte structurii
din aparatul de specialitate la întocmirea proiectelor de hotărâri şi a dispoziţiilor preşedintelui
consiliului judeţean,
- s-a realizat aprovizionarea centralizată şi periodică a primăriilor din judeţ cu certificate de
producător care conform H.G. 661/2001 se tipăresc de Imprimeria Naţională Bucureşti prin grija
consiliului judeţean,
- s-a colaborat cu Asociaţia Cultul Eroilor, cu autorităţile administraţiei publice locale în activitatea
de protejare a mormintelor eroilor şi ridicarea de monumente comemorative ale eroilor de pe raza
judeţului Bihor,
- s-a asigurat asistenţa de specialitate pentru buna desfăşurare a şedinţelor comisiilor de specialitate
ale consiliului judeţean, respectiv Comisia sociala şi Comisia pentru Cultură, Cult, Învăţământ şi
Sport. Au fost întocmite proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Bihor repartizate,
- s-a urmărit ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de consiliul judeţean şi a dispoziţiilor
emise de preşedintele consiliului judeţean încredinţate direcţiei administraţie publică locală,
- a fost reactualizată baza de date a autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, a consiliilor
judeţene din ţară în urma alegerilor locale, precum şi a bazei de date ale instituţiilor publice de
interes judeţean şi a celor subordonate,
- au fost intreprinse activităţi de apărare împotriva incendiilor, dotarea cu mijloace tehnice de
intervenţie şi echipamente de protecţie specifice P.S.I. Au fost realizate activităţi privind securitatea
şi sănătatea în muncă a tuturor lucrătorilor instituţiei,
- s-a asigurat înregistrarea şi notificarea licenţelor pentru societăţile de pază a bunurilor şi
persoanelor care au sediul social în judeţul Bihor,
- au fost soluţionate problemele ridicate de cetăţeni şi repartizate Serviciului Coordonare cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Activităţi Specifice Programului P.E.A.D. 2012
Furnizarea de ajutoare alimentare din fonduri europene pentru persoanele defavorizate se
află în al patrulea an de derulare în Romania. Dintre instituţiile cu atribuţii şi competenţe în
derularea P.E.A.D. 2012 în România este şi Consiliul Judeţean Bihor. Beneficiarii acestor ajutoare
alimentare sunt stabiliţi de H.G nr. 600/2009, modificată şi completată prin Hotararea de Guvern
nr. 950/2012, 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
modificărileicările şi completările ulterioare;
b) şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificărileicările şi completările ulterioare;
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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.
e) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi
sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificărileicările şi completările
ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război, republicată, cu modificărileicările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999
privind pensiile I.O.V.R., cu modificărileicările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în
cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificărileicările şi
completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanţei Guvernului nr.
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu
modificărileicări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificărileicările şi completările
ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au
avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.
341/2004, cu modificărileicările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea
indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din
România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii
sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca
persoane juridice de utilitate publică, cu modificărileicările şi completările ulterioare, Legii nr.
578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificărileicările
ulterioare, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună."
La nivelul judeţului nostru, pentru programul P.E.A.D. 2012, se află pe liste iniţiale un
număr de 74.164 persoane din care: VMG (venit minim garantat) 17001 persoane, şomeri 10.537,
pensionari de stat şi alte forme de pensii 28.861 si persoane cu handicap 17.765 persoane.
În acest an în cadrul programului P.E.A.D. trebuiau să se distribuie un număr de 11 produse
alimentare: făină albă, mălai, paste făinoase, biscuiţi, orez, ulei, fasole, mazăre în conservă, bulion,
roşii în bulion şi zahăr.
Fiecare beneficiar din categoriile defavorizate menţionate mai sus înscrise pe listele
primăriei de care aparţine trebuia să ridice câte 14 kg. de făină albă de grâu, 4 kg. de mălai extra,
0,8 kg. de paste făinoase ambalate in pachete de 400 grame fiecare, 0,5 kg. biscuiţi ambalaţi în
pachete de 1oo grame, orez 6,0 kg, ulei 6 l litri, fasole boabe uscată un kilogram, mazăre boabe în
conservă 2 cutii, bulion 0,8 kg, roşii în bulion 1,6 kg şi zahăr 3 kg.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) care asigură la nivel naţional
distribuţia pachetelor cu ajutoare alimentare pentru anul 2012 în cadrul Programului P.E.A.D.
pentru judeţul Bihor trebuia să fie alocate următoarele produse alimentare :
făină albă
- 1.068.678 kg
mălai
- 359.665 kg
paste făinoase
- 78.124 kg
biscuiţi
- 41.784 kg
orez
- 516.238 kg
ulei
- 506.184 litri
fasole
- 109.697 kg
mazare în conservă - 130.334 kg
bulion
- 91.019 kg
roşii în bulion
- 118.217 kg
zahăr
- 263.439 kg
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Pentru făină şi ulei câştigătorul licitaţei a fost firma bulgărească Viem Corporation Food, al
cărei contract era valabil până la finele anului trecut. Din totalul de 1.068,5 tone faină albă a fost
distribuită cantitatea de 507,32 tone, la ulei din cantitatea de 506.184 litri au fost distribuită
cantitatea de 11.520 litri. Distribuţia celor două produse a fost sistată, a informat A.P.I.A. într-o
adresă transmisă recent consiliilor judeţene. "Dacă vor exista modificărileicări ulterioare, A.P.I.A.
va informa consiliile judeţene în timp util".
Derularea programului P.E.A.D. 2012, este spre finalizare, ajutoarele alimentare cele 9
categorii de alimente vor fi distribuite primăriilor din judeţ până la finele lunii februarie 2013.
Întocmit,
Ioan Groza

COMPARTIMENT ARHIVĂ
Activitatea de fond arhivistic se desfăşoară sub incidenţa actelor normative în domeniu:
Legea nr. 16/1996 a arhivelor naţiobale, modificată şi completată de Legea nr. 358/2002,
Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate prin
Ordinul nr. 217/1996, respectiv, O.U.G. nr. 39/2006.
Astfel, în perioada 30.06 - 31.12.2012, au fost soluţionate un număr de 49 cereri, la solicitarea unor
terţe persoane fizice şi juridice, prin eliberarea în extras sau copie certificată cu originalul a unor
documente aflate în arhiva instituţiei, respectiv, eliberarea datelor în vederea întocmirii
adeverinţelor pentru dovedirea vechimii în muncă.
Deasemenea, s-a răspuns unui număr de 42 de solicitări de documente necesare activităţii
personalului din structura de specialitate a instituţiei noastre.
Periodic, se preiau de la compartimente şi servicii, dosare, registre, etc în vederea depunerii
şi păstrării acestora, potrivit termenelor de păstrare stabilite în Nomenclatorul dosarelor, la
depozitul de arhivă.
Întocmit,
Falvius Dan
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COMPARTIMENTUL TURISM
- Participare la doua simpozioane organizate de comitetul strategic pentru coordonarea programelor
şi proiectelor turistice din zona centrului istoric Oradea;
- Indentificarea nevoilor în abordarea strategiei dezvoltării turistice în Oradea şi judeţul Bihor;
- Crearea unor puncte importante strategice pentru dezvoltarea turismului;
- Realizarea unei baze de date naţionale şi internaţionale privind dezvoltarea strategică în turism;
- Realizarea unui calendar anual cu programe tematice, festivaluri, atracţii turistice etc.;
- Caracterizarea stării actuale a turismului românesc;
- Demararea unei cercetări ştiinţifică a turismului din judeţul Bihor;
- Analiza produselor turistice:
a. Turism montan,
b. Turism balnear,
c. Turism cultural,
d. Ecoturism,
e. Turism de congrese şi evenimente,
f. Turism rural,
g. Turism religios.
- Strategii de dezvoltare ale Judeţului Bihor;
- Monitorizarea şi evaluarea situaţiei rezervaţiei naturale Izvorul pârâului Peţa (Ochiul Peţei) Băile 1 Mai - com. Sânmartin, jud. Bihor, la solicitarea Complexului Muzeal Judeţean „Muzeul
Ţării Crişurilor”;
- Demararea procedurilor de documentare, proiectare şi amenajare a două noi trasee turistice
montane de către SJ Salvamont-Salvaspeo Bihor şi monitorizarea realizării a două noi trasee
iniţiate de către un ONG din Ştei. Se intenţionează omologarea acestora în 2013;
- Monitorizarea şi verificarea stării reţelei de trasee turistice montane existentă în patrimoniul
turistic al judeţului prin participare directă la operaţiuni de patrulare şi monitorizare în zona
montană;
- Participarea şi asigurarea asistenţei în următoarele manifestări turistic-sportive:
- Tura de anduranţă de primăvară „Memorialul Czaran Gyula”, desfăşurată în Defileul Crişului
Repede;
- Concurs de ciclism montan ”Pro Bikers Marathon 2012”;
- Concurs de anduranţă ciclism montan „Ironbike 2012”;
- Concurs de triatlon „Xtrem Triathtlon Oradea 2012”;
- Concursul internaţional de turism sportiv de anduranţă „Leşu 60”;
- Concursul de duatlon „Cupa Kingsland 2012;”
- Concurs „Pădurea Craiului Marathon 2012”.
Întocmit,
Imre Zoltan

COMPARTIMENTUL RELAŢII EUROREGIONALE ŞI TRANSFRONTALIERE
Având în vedere atribuţiile compartimentului, principala activitate a acestuia era asigurarea
secretariatului tehnic al Comisiei Mixte Bihor-Békés.
Potrivit programului de lucru al Comisiei Mixte Bihor – Békés realizat în conformitate cu
Acordul de colaborare încheiat între cele două judeţe, comisia s-a întrunit în cursul anului cu ocazia
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a trei şedinţe ordinare. În urma evaluărilor aceste întruniri au fost reuşite, şi-au atins scopurile
propuse, au stabilit şi au ţinut cont de acele domenii şi proiecte care dau curs posibilităţilor de
cooperare în domeniul îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor din zona transfrontalieră.
Supunem spre evaluarea Comisiei Mixte Bihor–Békés raportul privind activitatea acesteia
desfăşurată în anul 2012 în baza programului de lucru aprobat.
Şedinţa comisiei organizată în semestrul II a anului 2012, respectiv temele discutate în
cadrul acestora:
Békéscsaba, (Ungaria) 17 octombrie 2012
1. Întâlnirea Comisiei Mixte Bihor-Békés din data de 17 octombrie 2012 a avut loc începând cu ora
10,00 (ora Ungariei) în sediul nou al Autoguvernării Judeţului Békés.
2. Ţinând cont de faptul că s-a finalizat evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 şi au fost întreprinse numeroase
demersuri atât la nivel naţional cât şi judeţean pentru programul viitor pentru perioada 2014-2020,
iar componenţa Comisie Mixte Bihor-Békés din partea judeţului Bihor a suferit modificări, în
vederea discutării acestor aspecte, programul de lucru al şedinţei comisiei mixte a reunit subiecte
privind rezultatele Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013,
respectiv pregătiri pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria pe perioada
2014-2020.
3. Şedinţa Comisiei Mixte Bihor-Békés a debutat cu primirea delegaţiei la sediul nou al
Autoguvernării Judeţului Békés după care a urmat cuvântul de deschidere şi prezentarea noilor
membri ai comisiei. Cuvintele de deschidere au fost ţinute de către d-l Kónya István vicepreşedintele Autoguvernării Judeţului Békés, copreşedintele Comisiei Mixte Bihor-Békés şi d-l
Sárközi Alexandru - copreşedintele Comisiei Mixte Bihor-Békés.
4. Începând cu ora 10,30 a avut loc prezentarea rezultatelor Programului de Cooperare
Transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 de către reprezentantul secretariatului tehnic comun
al Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria.
5. După epuizarea acestor teme comisia a trecut la aspecte ce ţin de pregătirea privind Programul de
Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria pe perioada 2014-2020. Detaliile privind acest
subiect au fost puse în evidenţă de reprezentantul secretariatului tehnic comun al Programului de
Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria. În urma acestor prezentări, au urmat discuţii şi
dezbateri ale căror participanţi activi au fost membri Comisiei Mixte Bihor-Békés, invitaţii,
respectiv prezentatorii care au oferit lămuriri cu privire la temele aduse în discuţie.
Pe lângă cele prezentate mai sus, personalul compartimentului a asigurat traducerea
invitaţiilor, materialelor primite în limba maghiară şi a colaborat cu compartimentele de specialitate
pentru asigurarea participării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bihor la evenimentele oficiale
organizate în Ungaria.
De asemenea, personalul compartimentului a prestat diverse alte activităţi în cadrul
evenimentelor comune de o parte şi de alta a graniţei, contribuind astfel la o bună desfăşurare a
acestora.
Întocmit,
Kadar Iulia
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DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
SERVICIUL FINACIAR CONTABIL
În conformitate cu art.104 aliniat (4) litera b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale – republicată potrivit căruia preşedintele consiliului judeţean: ,,întocmeşte proiectul
bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare
consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege”, bugetul Judeţului Bihor pe
anul 2012 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 – Legea bugetului de
stat pe anul 2012 şi a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 22/28.02.2012. În
perioada 30.06.2012-31.12.2012 au fost efectuate un număr de 5 rectificări ale bugetului Judeţului
Bihor care au fost aprobate prin hotârârile consiliului judeţean cu numerele: 147/2012, 191/2012,
219/2012, 246/2012, 271/2012.
La termenele stabilite prin art.49 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale sau întocmit şi au fost aprobate prin hotârârile consiliului judeţean cu numerele: 247/2012 şi
287/2012 conturile de încheiere a exerciţiului bugetar pentru trimestru III şi IV al anului 2012
conform anexelor 1, 2 şi 3 respectiv :
contul de încheiere a exerciţiului bugetului local – total - anexa 1;
contul de încheiere a exerciţiului bugetului local - secţiunea de funcţionare – anexa 2;
contul de încheiere a exerciţiului bugetului local - secţiunea de dezvoltare – anexa 3.
În sinteză, contul de execuţie a judeţului Bihor pentru perioada 30.06.2012-31.12.2012 se
prezintă astfel:
Veniturile totale având incluse cele două secţiuni respectiv secţiunea de funcţionare şi
secţiunea de dezvoltare au fost realizate după cum urmează:
DENUMIRE INDICATORI

1
TOTAL VENITURI ( SF + SD )
Total venituri proprii : (a+b+c) din care :
a). Cote defalcate din impozit pe venit
b). Sume alocate din cotele defalc.pt.echilibrare
c). Încasări la Consiliului Judeţean Bihor
d).Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată,
din care:
-sume defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului
-sume defalcate din TVA pentru drumuri
-sume defalcate din TVA pentru echilibrare
bugete locale
e).Subvenţii primite de la bugetul de stat
Subventii de la bug.de stat catre bug.locale
necesare susţinerii derulării proiectelor fin. din
FEN postaderare
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PROCENT
REALIZAT
%

PREVEDERI
BUGET
semestrul II
2012 cf.
HCJ
nr.271/2012
- lei 2
112.330.060
25.556.560
15.011.330
9.179.130
1.336.100

3
126.983.276
36.148.479
23.883.615
10.604.327
1.660.537

4
113,04
141,45
159,10
115,53
121,55

51.243.420

51.443.211

100,39

36.779.420

34.979.211

95,11

6.767.000
7.697.000

6.767.000
9.697.000

100,00
125,98

33.041.890
2.236.390

36.337.734
2.502.191

109,97
111,89

REALIZĂRI
semestrul II
2012
- lei -

Subventii primite program FEGA
0
85.163
Subventii pt.unitati medico-sociale
947.500
919.210
97,01
Subventii pt.pers.cu handicap
27.058.000
31.726.828
117,25
Subvenţii pt.Camera Agricolă
270.000
326.000
120,74
Subvenţii pt.reabilitare drumuri comunale
2.530.000
778.342
30,76
f ).Sume primite de la Uniunea Europeană
2.488.190
3.053.852
122,73
Sume primite de la UE în contul plăţilor
-64.580
731.277
efectuate în anii anteriori
Sume primite de la UE în contul plăţilor
2.421.430
2.269.456
93,72
efectuate în anul curent
Prefinantare
-56.670
7.516
Fond social european -prefinanţare
188.010
45.603
24,26
Abrevieri: SF = secţiunea de funcţionare
SD = secţiunea de dezvoltare
La partea de cheltuieli au fost înregistrate următoarele realizări faţă de prevederile bugetare:
- lei PREVEDERI
PREVEDERI
REALIZĂRI
BUGET
DENUMIRE INDICATORI
BUGETARE
NEUTILIZATE SEMESTRUL II SEMESTRUL
II 2012
2012 cf.
LA DATA DE
HCJ nr.271/2012 - lei 30.06.2012
- lei 1
2
3
Autorităţi executive
1.754.245
3.200.220
4.457.205
326.000
330.309
Servicii publice comunitare de evidenţă 119.000
a persoanelor
(Directia de evidenţă a persoanelor)
Alte servicii publice generale – actiuni
62.819
203.460
266.148
electorale
Tranzacţii privind datoria publică
97.423
2.351.000
2.320.062
internă
Transfer pt.finanţarea centrelor pentru
0
183.000
183.000
protecţia copilului
Apărare naţională (Centru Militar)
37.551
148.100
148.432
Ordine publică şi siguranţă naţională
231.311
849.200
445.803
Invăţământ special
1.655.335
10.331.870
11.229.732
Program lapte-corn
1.889.830
4.567.380
3.574.251
Sănătate
235.308
1.385.450
1.236.274
Cultură, recreere şi religie
5.541.954
15.583.030
17.360.025
Asistenţă socială
12.574.128
45.992.720
56.451.830
Protectia mediului
45.656
50.000
2.000
Acţiuni generale economice
1.828.326
1.753.820
1.067.555
Agricultură (Camera Agricolă)
70.000
270.000
326.000
Transporturi
8.941.306
24.320.660
30.695.010
Alte acţiuni economice
1.069.127
814.150
1.360.634
TOTAL CHELTUIELI
36.153.319
112.330.060
131.454.270
Întocmit,
Mariana Vanţ
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COMPARTIMENTUL DERULARE PROGRAME ŞI AJUTOARE
În cadrul programului PEAD:
În luna august 2012 a început programul persoanelor defavorizate din 2012/2013. Am făcut
toate înregistrările de marfă atât la intrări cât şi la ieşiri şi am confruntat stocurile scriptice cu
stocurile faptice, iar acestea au corespuns. Săptămânal am trimis operativa la APIA Bucureşti şi
APIA Bihor. Lunar am trimis documentaţia la APIA Bucureşti pentru a putea recupera banii ce
constituie cheltuielile de transport, depozitare şi manipulasre. Am urmărit recuperarea acestor
sume. Am purtat corespondenţă cu furnizorii şi am întocmit documentaţia ce s-a cerut.
În cadrul programului lapte-corn şi fructe în şcoli:
În urma primirii situaţiei de la Inspectoratul Şcolar Bihor cu numărul estimat de copii
64.390 am întocmit un centralizator pe cele 10 zone pentru lapte separat, corn separat, mere separat
pe fiecare zonă în parte şi am făcut calculul lor. În baza acestor date s-a întocmit documentaţia
pentru negociere şi ulterior pentru licitaţie. Am participat la negociere la lapte şi apoi la corn
înainte de începerea anului şcolar, negocierea s-a făcut pentru 38 de zile pentru a avea asigurat
laptele şi cornul din prima zi de şcoală, negocierea a fost câştigată de:
Lapte
SC Derpan SRL Galaţi – zonele: 0, 1, 2, 5, 7, 8.
SC Simultan SRL Făget –zonele: 3, 4, 6, 7.
Corn
SC Derpan SRL Galaţi – zonele: 1, 2, 3, 7, 9
SC Sal Pan SRL Salonta – zonele: 4, 5, 6
SC Dor Bob SRL oradea – zonele: 0, 8
Licitaţia a avut loc în data de 11.09.2012 la lapte şi s-au prezentat 5 ofertanţi, iar la corn în
data de 12.09.2012 s-au prezentat 7 ofertanţi, aceste date la care a avut loc licitaţia au fost stabilite
de către SEAP Bucureşti.
În urma licitaţiei următorii furnizori au rămas:
Lapte
SC Dorna SA Vatra Dornei – zonele: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Corn
SC Derpan SRL Galaţi – zonele: 3, 7, 9
SC Sal Pan SRL Salonta – zonele: 4, 5, 6
SC Dor Bob SRL Oradea – zona: 0
SC FARKAS TRANS SRL TURDA – zonele 2, 8
SC FANTTI HUIZEN SRL ALEŞD – zona 1
Efectivele la copii sunt de 63.138.
Am întocmit mai multe adrese şi răspunsuri la adresele primite, am distribuit fiecărui
furnizor care a câştigat negocierea, adresa de la DSP Bihor cu produsele ce pot fi distribuite
copiilor cu intoleranţă la lactoză şi diabet. Am întocmit adresele către: D S P, D S V, I Şc. Bihor, O
P C, Instituţia Prefectului pentru a le aduce la cunoştiinţă care sunt câştigătorii licitaţiei.
Am asigurat asistenţă de specialitate tuturor instituţiilor şcolare care au solicitat-o.
Am răspuns şi luat măsuri promt la toate reclamaţiile făcute atât telefonic cât şi în scris în
funcţie de necesităţi. Am întâmpinat mari greutăţi în ceea ce priveşte documentele primite din
teritoriu, deoarece erau cu multe greşeli şi aceasta ne-a îngreunat lucrul. În urma consultării cu
conducerea instituţiei şi reprezentantul Inspectoratului Şcolar Bihor am organizat 2 şedinţe de lucru
cu reprezentanţii tuturor şcolilor din judeţ, unde au fost prezenţi furnizorii acestor produse şi
reprezentantul APIA Bihor, pentru a clarifica divergenţele şi neajunsurile care intervin pe parcursul
derulării programului şi pentru a ajunge la un numitor comun.
Am efectuat controale atât cantitative cât şi calitative la produsele ce se distribuie, acestea
au fost în termen de valabilitate şi au corespuns din punct de vedere cantitativ şi calitativ,
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verificarea efectuându-se la laboratorul autorizat al DSP Bihor.
S-au verificat recepţii şi întocmit centralizatoare şi procese verbale în baza cărora s-au
înaintat documentele pentru plata furnizorilor.
S-a făcut corelarea între lapte şi corn la unităţile şcolare care au greşit împreună cu
responsabilul de program al instituţiei şcolare pe fiecare nivel în parte.
Am pregătit documentaţia pentru licitaţia la mere şi am furnizat datele necesare Serviciului
Achiziţii din cadrul instituţiei.
Am pregătit documentaţia ce urmează a fi depusă la APIA Bihor şi am solicitat furnizorilor
documentele ce trebuiesc depuse.
În urma primirii Notificării de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Control şi Antifraudă, a trebuit să pregătesc documentele la
PEAD pentru anul 2011 şi la lapte pentru anul 2010 pentru a putea fi verificate de către comisia de
control.
Am făcut o cerere pentru suplimentarea compartimentului cu o persoană pentru a ne putea
încadra în timp cu lucrările.
Întocmit,
Doina Tiurbe

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
Situaţia principalelor realizări pe anul 2012 prin prisma atribuţiilor preşedintelui, prevăzute
de art. 104 al.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 republicată:
- a fost întocmit Programul anual al achiziţiilor publice, aprobat de către ordonatorul principal de
credite în conformitate cu rectificările bugetare aferente acestui an;
- au fost realizate mai multe proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică (licitaţii
deschise, cereri de ofertă, negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare),
ordonatorul principal de credite aprobând documentaţiile de atribuire aferente acestora precum şi
alte documente necesare şi prevăzute de legislaţia incidentă în materie ca făcând parte din dosarul
procedurii de achiziţie publică.
Astfel, Judeţul Bihor-Consiliul Judeţean a derulat prin Serviciul Achiziţii Publice următoarele
proceduri de achiziţie publică:
1. 3 proceduri de licitaţie deschisă;
2. 12 proceduri de cerere de ofertă;
3. 3 proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
Totodată, au fost derulate în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 cu
modificărileicările şi completările ulterioare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite o serie
de achiziţii directe, realizate pe bază de document justificativ (factură fiscala sau contract).
În vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, angajaţii din cadrul Serviciului
Achiziţii Publice au fost cooptaţi în cadrul Comisiilor de evaluare numite de către Preşedintele
Consiliului Judeţean Bihor, prin Dispoziţie, în exercitarea atribuţiilor ce-i revin conform
reglementărilor legale în vigoare.
Întocmit,
Cristina Joca
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COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
Potrivit art. 104 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) şi b) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată cu completările şi modificările ulterioare, preşedintele consiliului
judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean.
Atribuţiile legale au fost duse la îndeplinire prin intermediul Compartimentului Resurse
Umane, compartiment funcţional din cadrul structurii organizatorice a Consiliului Judeţean Bihor
aflat în subordinea Direcţiei Generale Economice.
Numărul de posturi aprobat prin Statul de funcţii la sfârşitul lunii decembrie 2012 era de
182 din care 122 funcţii publice (13 funcţii publice de conducere şi 109 funcţii publice de
execuţie), 57 posturi de execuţie de natură contractuală şi 3 funcţii de demnitate publică.
Din numărul posturilor aprobate sunt ocupate 148 din care 101 funcţii publice, 44 personal
contractual şi 3 funcţii de demnitate publică. Gradul de ocupare fiind de 81,32%.
În perioada 30.06.2012-31.12.2012 au încetat raporturile de serviciu, respectiv raportul de
muncă pentru 7 salariaţi astfel: prin acordul părţilor 3 salariaţi, prin transfer în interesul serviciului
un salariat, prin pensionare 2 salariaţi, disciplinar un salariat. În aceeaşi perioadă au fost efectuate
în cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Bihor 6 angajări prin concurs pe perioadă
determinată pe posturi temporar vacante, 3 funcţii publice au fost ocupate prin transfer în interesul
serviciului de la diverse instituţii publice la Consiliul Judeţean Bihor, iar la Cabinetul
Preşedintelui, conform art. 105 al Legii nr. 215/2001, au fost numite 3 persoane.
În ceea ce priveşte formarea profesională a angajaţilor, în anul 2012 au participat la cursuri
de perfecţionare 11 salariaţi ai instituţiei care au absolvit programe în domenii precum:
problematica implementării proiectelor finanţate din fonduri structurale şi managementul funcţiei
publice.
În baza actelor normative privind evaluarea personalului din cadrul aparatului de
specialitate, la începutului anului 2012 a fost realizată procedura de evaluare atât în cazul
funcţionarilor publici, cât şi pentru personalul contractual, pentru activitatea desfăşurată în cursul
anului 2011.
De asemenea, a fost elaborat şi supus aprobării consiliului judeţean Planul de ocupare a
funcţiilor publice pentru anul 2013 atât în ceea ce priveşte aparatul de specialitate al consiliului
judeţean, cât şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordine.
În cursul anului 2012 au fost întocmite şi supuse spre aprobare Consiliului Judeţean Bihor,
organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, respectiv au fost operate modificărileicări la statul de funcţii ca
urmare a promovării în grade profesionale, clase, sau trepte profesionale a 18 salariaţi, după cum
urmează: 29.03.2012, 26.04.2012, 31.07.2012, 31.10.2012.
Compartimentul Resurse Umane a urmărit în permanenţă respectarea şi aplicarea
reglementărilor legale privind salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual,
promovarea în grade sau clase profesionale, stabilirea drepturilor salariale şi de personal,
organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice şi a posturilor de natură contractuală,
întocmirea şi transmiterea, la instituţiile abilitate, a raportărilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
Întocmit,
Maria Negru
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COMPARTIMENTUL MONITORIZAREA INSTITUŢIILOR SUBORDONATE
În perioada anului 2012 atribuţiile privind instituţiile subordonate au fost realizate de către
Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate.
Activităţile principale ale compartimentului efectuate în anul 2012 sunt următoarele:
- Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate a pregătit şi întocmit un număr de 30
proiecte de hotărâri, care au fost aprobate în şedinţele consiliului judeţean şi puse apoi în aplicare,
conform legii. Majoritatea acestora erau legate de aprobarea şi modificărileicarea organigramelor,
statelor de funcţii şi regulamentelor de organizare şi funcţionare ale instituţiilor subordonate,
precum şi alte aspecte care asigură funcţionarea acestora (numirea reprezentanţilor autorităţii
judeţene în consilii de administraţie şi alte consilii şi comitete etc).
- Lunar, trimestrial şi anual se efectuează monitorizarea cheltuielilor de personal atât la nivel
de Consiliul Judeţean Bihor cât şi pentru toate instituţiile subordonate, prin centralizarea
datelor primite, introducerea acestora într-un program special şi transmiterea lor către
Direcţia Generală a Finanţelor Bihor.
- În domeniul învăţământului special s-a reorganizat, conform legislaţiei în vigoare, şcolile
din judeţ, unde funcţionează clase speciale de învăţământ, finanţate de către autoritatea
judeţeană.
- S-au dus la îndeplinire dispoziţiile referitoare la instituţiile subordonate din Deciziile
Camerei de Conturi Bihor.
- S-au întocmit răspunsuri la toate adresele repartizate compartimentului în conformitate cu
rezoluţia conducerii instituţiei şi a legislaţiei în vigoare.
Întocmit,
Cornelia Bulzan
COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
În temeiul art. 104 din Legea nr. 215/2001 privind atribuţiile preşedintelui consiliului
judeţean, în baza prevederilor actelor normative care reglementează proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, în perioada 30.06.2012 – 31.12.2012 Compartimentul Administrarea
Patrimoniului şi-a desfăşurat activitatea având la bază ca obiectiv general administrarea,
gestionarea şi eficientizarea gradului de exploatare a bunurilor (clădiri, terenuri, drumuri,
poduri şi ziduri de sprijin) care alcătuiesc domeniul public şi privat al judeţului cât şi
reglementarea situţiei juridice a acestora (Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale –
republicată).
În acest sens, în lumina prevederilor hotărârilor adoptate de către plenul Consiliului Judeţean
Bihor în perioada 30.06.2012 – 31.12.2012, principalele acţiuni întreprinse pentru punerea în
aplicare, sunt următoarele:
S-a întocmit Planul de Amplasament şi Delimitare a corpului de proprietate pentru imobilul situat
în Oradea str. Roman Ciorogariu nr.48 aflat în domeniul public al judeţului, în scopul notării în
Cartea Funciară a dreptului de proprietate şi administrare;
S-a întocmit şi a fost însuşit raportul de evaluare pentru stabilirea valorii reactualizate a imobilului
reprezentând Filarmonica de Stat Oradea, situată în Oradea, str. Moscovei nr. 5;
S-a însuşit raportul de expertiză tehnică nr. 1653/09.02.2009, cu privire la identificarea, destinaţia
şi delimitarea imobilului (construcţie şi teren) situat în Oradea, str. Republicii nr.35, Policlinica
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nr.1 Oradea – fostul Palat al Finanţelor Publice Oradea, aflat în domeniul public al judeţului
Bihor şi administrarea Consiliului Judeţean Bihor.
S-a constituit dreptul de administrare în favoarea Teatrului „Regina Maria” şi a Teatrului
„Szigligeti Szinhaz” asupra imobilului (construcţie şi teren) situat în Oradea, Piaţa Regele
Ferdinand I nr.6,
S-a constituit dreptul de administrare în favoarea Teatrului „Regina Maria”, Teatrul „Szigligeti
Szinhaz” şi Şcoala de Arte „Francisc Hubic” asupra unor spaţii din imobilul situat în Oradea,
str. Moscovei nr. 5, reprezentând Filarmonica de Stat Oradea,
S-a aprobat închirierea spaţiilor libere şi stabilirea cotei părţi de încasat din contravaloarea chiriei,
de către instituţiile publice care au primit în administrare imobile de la Consiliul Judeţean
Bihor aflate în domeniul public al judeţului Bihor,
S-a finalizat procedura referitoare la încetarea raportului juridic dintre Consiliul Judeţean Bihor şi
tehnician dentar Curta Vasilica, asupra spaţiului medical din Policlinica Stomatologică situată
în Oradea, str. Mihail Kogălniceanu nr.16,
S-a constituit dreptul de administrare în favoarea Teatrului „Regina Maria” şi a Teatrului
„Szigligeti Szinhaz” asupra unor spaţii din imobilul situat în Oradea, str. Patrioţilor nr.2,
S-a constituit dreptul de administrare al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale asupra imobiuluil
turn pilon antenă, situat în Oradea, str. Armatei Române nr.1/A,
S-a aprobat iniţierea demersurilor necesare trecerii imobilului (construcţii şi teren) situat în Oradea,
Calea Clujului nr. 223, nr. cadastral 171238, CF nr. 171238 Oradea, din domeniul public al
Statului Român şi administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor, în domeniul public al Judeţului Bihor şi
administrarea Consiliului Judeţean Bihor.
S-a aprobat iniţierea demersurilor necesare trecerii unui imobil din domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională „Apele Române”
în domeniul public al judeţului Bihor şi administrarea Consiliului Judeţean Bihor.
S-a prelungit durata contractului de închiriere nr. 440/2003, încheiat între Tisza Gheorghe şi Tisza
Coloman Ştefan şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Cighid.
În perioada 30.06.2012 – 31.12.2012, datorită fondurilor financiare insuficiente, Consiliul Judeţean
Bihor nu şi-a exercitat dreptul de preemţiune asupra unor imobile clasate monumente istorice,
a căror proprietari şi-au depus intenţia de vânzare
În perioada 30.06.2012 – 31.12.2012, datorită fondurilor financiare insuficiente, Consiliul Judeţean
Bihor nu şi-a exercitat dreptul de preemţiune asupra unor spaţii medicale din cadrul
Policlinicilor stomatologice din Oradea situate pe str. Săvineştilor nr.1 şi str. Mihail
Kogălniceanu nr.16.
În baza prevederilor Ordinului M.F. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor şi a Dispoziţiei preşedintelui nr.
827/2012, în perioada 12.11.2012 – 19.11.2012 s-a procedat la inventarierea anuală a bunurilor
cuprinse în inventarul domeniului public şi privat al judeţului, reprezentând în natură clădiri,
terenuri, drumuri, poduri şi ziduri de sprijin;
Am asigurat asistenţa tehnică de specialitate unităţilor administrative-teritoriale din judeţ, pentru
însuşirea inventarelor actualizate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public de interes local;
Datorită faptului că unele imobile proprietate a judeţului Bihor au SITUAŢIA JURIDICĂ
neclară, pe rolul instanţelor de judecată se află mai multe dosare pentru a căror soluţionare
favorabilă în ceea ce priveşte interesele Consiliului Judeţean Bihor, s-au formulat apărări, cereri de
completare a probaţiunii, după caz, cereri de chemare în judecată, plângeri, întâmpinări sau s-au
exercitat căi de atac asupra unor sentinţe sau decizii emise de instanţele de judecată: apel sau
recurs, după cum urmează:
- Dosar: 5136/271/2007, Tribunalul Bihor, - Obiect: acţiune civilă introdusă în 15.06.2007 la
Judecătoria Oradea de către SC Pal Iuliu SRL, împotriva:-Consiliul Judeţean Bihor-Muzeului Ţării
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Crişurilor-Statul Român, prin Romsilva Bihor-Consiliul Local Sânmartin-Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei, pentru anulare act – Act de dezmembrare şi contract de schimb imobiliar
2756/24.07.1997, referitor la dreptul de proprietate în favoarea paratei Muzeul Ţării Crişurilor
Oradea, asupra cotei de 514/47027 părţi, din imobilul cu nr. topo 158/15, de sub A.I. 7 din CF 957
Haieu, Băile 1 Mai;
Prin HG 595/2010, suprafaţa de 514 mp, identificată mai sus este atestată în domeniul public al
Judeţului Bihor. Prin H.C.J. Bihor nr.13/27.01.2011 terenul respectiv a trecut în domeniul privat al
judeţului Bihor. Apel formulat de C.J. Bihor împotriva Sentinţei civile nr. 7969/2012 în ceea ce
priveşte opozabilitatea faţă de Judeţul Bihor în condiţiile art. 32^2 din OUG nr. 88/1997;
- Dosar nr. 3295/271/2005, Tribunalul Bihor - Obiect: ieşire din indiviziune,vizează parcela cu nr.
cadastral 8287 teren în suprafaţă de 1286 mp, CF 7942, imobil situat în str. I.C.Brătianu, nr. 8,
Oradea, proprietate publică a judeţului Bihor.
Reclamanţi: Bora Adriana şi Lino Marin au introdus acţiunea civilă în 2005;
Pârâţi: Birău Valentin Marin, Statul Român, Consiliul Local Oradea, Mierluţ Ileana, Neaga Mihai,
Mangiuc Margareta, Mangiuc Dorel, Judeţul Bihor-Consiliul Judeţean Bihor, Lascău Dacian Ioan,
Bumbui Ioana Ramona, Bumbui ioan, Bumbui Irina, Bumbui Raul Mihăiţă, Silaghi Ioan Petru,
Bimbo Iulia Iuliana, Derzsi Ghizela Matilda, Neaga Mihai, Jurcuţ Maria Tilda, la momentul actual
dosarul se află pe rolul Tribunalului Bihor – Apel;
- Dosar 16595/271/2011, Judecatoria Oradea - Obiect:acţiune în constatare introdusă de Kovacz
Eva în contradictoriu cu: STATUL ROMÂN PRIN CONSILIUL LOCAL ORADEA
ADMINISTRAŢIA IMOBILIARĂ ORADEA MUNICIPIUL ORADEA PRIN PRIMARUL
MUN.ORADEA, MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PRIN D.G.F.P BIHOR, CONSILIUL
JUDETEAN BIHOR
- Dosar. 2124/271/2010, Judecatoria Oradea acţiune:fond funciar introdusă de Jecan Gheorghe şi
Jecan Ecaterina, în 2010, în contradictoriu cu: Judeţul Bihor, Comisia Locală de stabilire a
dreptului de proprietate funciară Bihor, Comisia Judeţeană de stabilire a dreptului de proprietate
funciară Bihor, Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Czifra Ida, Czifra Katalin, Consiliul Local
Oradea – administraţia Imobiliară Oradea,
- solicită eliberarea ordinului de atribuire în proprietate a terenului aferent casei de locuit situate în
Oradea, str. Prof. I.Buşiţia nr. 1/B, nr. top. 7583 Oradea, CF 30572 Oradea,
- Judeţul Bihor – Consiliul Judeţean Bihor este chemat pentru opozabilitate fiind titular al dreptului
de proprietate publică asupra apartamentelor II şi III situate în str. Ion Buşiţia nr. CF nr.155419
Oradea.
- Soluţie: instanţa a respins cererea formulată de Onuţan Augustin Dumitru;
- Dosar 2166/187/2012, Judecătoria Beiuş,
- Obiect: acţiune de fond funciar introdusă de Consiliul Judeţean Bihor, având în vedere faptul că
cota de 142 mp din nr. topo 660/2 din CF Băiţa – Nucet nr. 1164 se află sub Spitalul de Psihiatrie
Nucet iar acest imobil aparţine în conformitate cu HG nr. 867/2002 domeniului public al judeţului
Bihor, prin Ordinul Prefectului nr. 14/2000 s-a atribuit această suprafaţă numitelor Herle Georgiana
şi Fordon Paulina.
Pârâţi: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Comisia Judeţeană Bihor de aplicare a Legii fondului
Funciar, Comisia Locală Nucet de aplicare a Legii fondului Funciar, Primăria Nucet, Herle
Georgiana, Fordon Paulina
- Dosar pe rol: fond funciar: anulare act administrative
- Dosar 2493/177/2011, Tribunalul Bihor
- Obiect: Plângere art. 50 din Legea nr. 7/2006, împotriva încheierii nr. 13596/29.09.2011 a OCPI
Bihor, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aleşd prin care s-a respins cererea Consiliului
Judeţean Bihor privind înscrierea dreptului de proprietate publică a Judeţului Bihor, în baza
Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate nr. 14592/22.12.2005;
Pârât: Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, OCPI
Dosar pe rol: Tribunalul Bihor - apel
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- Dosar 5327/271/2012, Judecătoria Salonta
Obiect: Acţiune în constatare/Cerere reconvenţională Cerere reconvenţională formulată de Tisza
Gheorghe şi Tisza Coloman Ştefan în calitate de proprietari ai terenului pe care sunt edificate cele 4
casuţe proprietatea judeţului Bihor, prin care solicită demolarea căsuţelor de la Cighid sau cumpărşi
a suprafeţei de teren aferente acestuia de 32.060,48 mp.
- Dosar 5328/271/2012, Judecătoria Oradea
Obiect: acţiune în constatare formulată de Consiliul judeţean Bihor (teren situat în Oradea, str.
G.Bariţiu nr.9) - cerere reconvenţională formulată de Codreanu Sorina Aurelia
- Dosar 14500/271/2009, Tribunalul Bihor,
Obiect: Apel – anulare act – promovat de Kuriak Boonman Marta pentru anularea Deciziei nr. 301
din 15 mai 1978 a Consiliului Popular Bihor – Comitetul Executiv, cu consecinţa radierii înscrierii
de sub B6 din CF 11760 Oradea şi restituirea în natură a imobilului situat în Oradea, str.
Dobrogeanu Gherea nr. 22, înscris în CF 11760 Oradea,
- Dosar 8648/111/2011,Tribunalul Bihor
Obiect: acţiune în constatare întrodusă de Gal Amalia prin care solicită:constatrea nulităţii absolute
a actelor de preluare abuzivă a imobilului situat în Oradea, str. Nufărului nr. 61, casă şi teren în
suprafaţă de 1439 mp şi obligarea pârâţilor de a-i restitui imobilul sau să o despăgubescă cu
valoarea casei şi a terenului stabilite la valoarea de circulaţie actuală
- Dosar 8284/271/2012, Judecătoria Oradea
Obiect: Acţiune civilă-obligaţia de a face, introdusă de Molnar Elisabeta şi Pocsantek David, în
contradictoriu cu Muzeul Ţării Crişurilor, Judeţul Bihor-Consiliul Judeţean Bihor, prin care
solicită:
- obligarea pârâtelor de a demola gardul amplasat ilegal pe proprietatea dânşilor
- plata de despăgubiri lunare de la data amplasării gardului pe proprietatea reclamanţilor,etc
- Dosar 9309/271/2012, Judecătoria Oradea
Obiect: acţiune în constatare întrodusă de Episcopia Romano-Catolică Oradea, în calitate de
reclamant împotriva Muzeului Ţării Crişurilor şi Consiliului Judeţean Bihor, prin care solicită:
- să constate că cele 198 de gravuri descrise în petitul acţiunii sunt proprietatea Episcopiei RomanoCatolice şi să oblige pârâtele la restituirea în natură către reclamantă a celor 198 gravuri descrise în
procesul-verbal din 15 mai 1956, iar în subsidiar, să obligaţi pârâtele la plata unei juste despăgubiri
pentru acele dintre gravuri care nu ar mai putea fi restituite în natură;
- S-a întocmit răspuns la Citaţia Tribunalului Bihor în dosar nr. 6828/111/2012, comunicată de
Consiliul Local al Municipiului Oradea Consiliului Judeţean Bihor, spre ştiinţă, prin adresa nr.
9580/2012, cu privire la Comisia pentru aplicare a Legii nr. 255/2010 a judeţului Bihor.
Fond:anulare act – Hotărârea nr. 145 şi 146 de stabilire a despăgubirilor emise de către Compania
naţională de Autostrăzi şi Drumuri naţionale din România, Comisia pentru aplicarea Legii nr.
255/2010, judeţul Bihor solicitată de către Bodizs L. Gheorghe Ludovic, documentaţia se află în
lucru.
- Dosar nr. 4947/271/2012, Tribunalul Bihor - Consiliul J.Bihor - Obiect: contestaţie la executare
– dosar execuţional 69/E/2012
- Dosar nr. 2646/177/2009, Judecătoria Aleşd
Obiect:Acţiune reconvenţională promovată de Caraba Emanuela Mihaela, Cacuci Traian şi Cacuci
Viorica, au chemat în judecată Consiliul Judeţean Bihor, solicită constatarea dreptului de superficie
şi înscrierea acestui drept în CF 100 Beznea, nr. topo4561/8 în suprafaţă de 4392/556881 mp.
- Dosar nr. 5654/111/2012, Tribunalul Bihor
Fond: acţiune civilă, despăgubiri solicitate Consiliului Judeţean Bihor de către Pintea Maria - Legea
nr. 221/2009, privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative, asimilate
acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, Arhiva
- Dosar nr. 294/35/CA/2012, Curtea de apel Oradea,
Obiect: acţiune în contencios administrativ – contestaţie la decizia nr. 2634/07.03.2012 privind
retrocedarea în natură
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- Dosar nr. 68/35/2012, Înalta Curte de casaţie şi Justiţie Bucureşti
Obiect: Recurs promovat de Guvernul Rămâniei – Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri
care au aparţinut cultelor religioase din România împotriva Sentinţei nr. 172/CA/2012 pronunţată
de Curtea de apel Oradea
- Dosar nr. 2545/271/2010 – Tribunalul Bihor
Obiect: plângere a Consiliului Judeţean Bihor, în temeiul art. 50 din Legea nr. 7/1996, împotriva
încheierii nr. 68288/2010 pronunţată de OCPI Bihor, prin care s-a respins cererea CJBihor privind
întabularea dreptului de proprietate în baza HCJBihor nr. 154/30.10.2009 în ceea ce priveşte nr.
topo 323/3 în suprafaţă de 9309 mp şi 332/5 în suprafaţă de 1756 înscrise în CF nr. 957 Haieu, în
suprafaţă totală de 11.065 mp.
- Dosar nr. 7048/111/2012, Judecătoria Beiuş
Obiect: fond: fond funciar şi suspendare act administrativ Ordinul Prefectului nr. 14/2000, Arhiva
- Dosar Curtea de Apel Oradea – nr. 67/35/2012 - obiect refuz soluţionare
cerere de retrocedare care vizează imobilulul din str. Republicii, nr. 35, Oradea, Sentinţa nr.
204/CA/12.06.2012, Soluţie: respinge ca rămasă fără obiect cererea de chemare în judecată
formulată de reclamantul Judeţul Bihor – prin Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor cu sediul în
Oradea, parcul Traian, nr. 5, judeţul Bihor, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României –
Autroritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor – comisia Specială de Retrocedare a unor
Bunuri Imobile care au aparţinut cultelor religioase cdin România cu sediul din Bucureşti, calea
Floreasca nr. 202, sector 1.
- Dosar Curtea de Apel Oradea – nr. 68/35/2012 - obiect refuz soluţionare cerere de retrocedare
care vizează imobilulul din str. Moscovei, nr. 5, Oradea,
- Dosar nr. 294/35/CA/2012, Curtea de Apel Oradea,Obiect:acţiune în contencios administrativ –
contestaţie la decizia nr. 2634/07.03.2012 privind retrocedarea în natură a imobilului din str.
Republicii, nr. 35 Oradea către Ordinul Călugăresc Mizericordian Oradea .
- Dosar Curtea de Apel Oradea – Camera de Consiliu, nr. 126/35/2012,obiect: suspendare
provizorie – Decizia nr. 265/A/2011 a Tribunalului Bihor – Soluţie: respinge cererea de suspendare
provizorie a Decizia nr. 265/A/2011 a Tribunalului Bihor
- Dosar Judecătoria Oradea – nr. 4986/271/2012 – Camera de Consiliu, obiect suspendare
proviozorie a executării silitew în dosar execuţional nr. 69/E/2012 – Soluţie: 22.03.2012.Respinge
cererea, fără cale de atac.
- S-a răspuns la adresele formulate de Judecătoria Aleşd, dosar civil nr. 902/177/2011
- Din punct de vedere juridic au fost întocmite, verificate din punct de vedere legal şi avizat
contracte de administrare, de închiriere, precum şi acte adiţionale la contractele iniţiale, a fost
acordată consiliere juridică şi au fost formulate opinii juridice, au fost întocmite rapoarte de
specialitate care vizează probleme de patrimoniu, la Hotărârile Consiliului Judeţean Bihor pe anul
2012, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea, au fost înscrise în CF unele
imobile a căror situaţie juridică a fost soluţionată atât din punct de vedere tehnic cât şi juridic în
conformitate cu Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.
La momentul de faţă sunt în lucru, în vederea intabulării dreptului de proprietate a judeţului
Bihor, dosare care vizeză imobile, reprezentând în natură clădiri şi terenuri, după cum urmează:
Spitalul de psihiatrie Nucet – str. Pescăruşului nr.5 şi str. Republicii nr. 4, Grupul Şcolar “Ioan
Bococi” Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 42, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1
Oradea, str. R.Ciorogariu nr.45, Serviciul de Ambulanţă Beiuş din str. Romană nr. 7, Teatrul
„Regina Maria” - Teatrul „Szigligeti Szinhaz” imobilul din Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 8,
Serviciul de Ambulanţă Ştei, Centrul de Plasament de Tip Familial Bratca, Centrul de Plasament Teren de joc – Popeşti, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică a Persoanelor cu
Handicap Remeţi.
Din punct de vedere juridic au fost întocmite, verificate din punct de vedere legal şi avizate
contracte de administrare, de închiriere, de concesiune, comodat, donaţie, precum şi acte adiţionale
la contractele iniţiale, a fost acordată consiliere juridică şi au fost formulate opinii juridice, au fost
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întocmite rapoarte de specialitate care vizează probleme de patrimoniu, la Hotărârile Consiliului
Judeţean Bihor pe anul 2011, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea, au fost
înscrise în CF unele imobile a căror situaţie juridică a fost soluţionată atât din punct de vedere
tehnic cât şi juridic în conformitate cu Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.
La momentul de faţă sunt în lucru, în vederea intabulării dreptului de proprietate a judeţului
Bihor, dosare care vizeză imobile, reprezentând în natură clădiri şi terenuri, după cum urmează:
Spitalul de psihiatrie Nucet – str. Pescăruşului nr.5 şi str. Republicii nr. 4, Grupul Şcolar “Ioan
Bococi” Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 42, Grupul Şcolar “George Bariţiu” Oradea, str.
G.Bariţiu nr.9, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Oradea, str. R.Ciorogariu nr.45,
Centrul Militar Judeţean, Oradea str. Dunărea nr.2, Serviciul de Ambulanţă Beiuş din str. Romană
nr. 7, Teatrul de Stat Regina Maria – imobilul din Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 8, Serviciul de
Ambulanţă Ştei, Centrul de Plasament de Tip Familial Bratca, Centrul de Plasament - Teren de joc
– Popeşti, Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică a persoanelor cu handicap Remeţi.
Pentru gestionarea şi administrarea domeniului public şi privat al Judeţului Bihor, au fost
iniţiate şi promovate hotărâri care au fost aprobate de plenul Consiliului Judeţean Bihor, iar
centralizat se prezintă după cum urmează:
Denumire
Hotărâri privind completarea (intrări) inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Bihor
Hotărâri privind modificărileicarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Bihor
Hotărâri privind exercitarea/neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra unor bunuri reprezentând construcţii şi teren
din Judeţului Bihor
Hotărâri privind reglementarea situaţiei juridice a bunurilor care
aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Bihor
Total

Număr
3
10
4
6
23

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.
Întocmit,
Teodora Baş
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV-LOGISTIC
În perioada de referinţă s-au executat lucrări şi servicii privind întreţinerea aparaturii şi
tehnicii de calcul, aparatelor de aer condiţionat, aparatelor de multiplicare, centralelor telefonice şi
ale aparatelor de telefonie, în vederea bunei desfăşurări ale activităţilor specifice aparatului propriu
al Consiliului Judeţean Bihor, atât la sediul din Parcul Traian nr. 5, cât şi la alte locaţii unde îşi
desfăşoară activitatea angajaţii instituţiei.
Prin grija Compartimentului Administrativ-Logistic, facturile emise de furnizorii de servicii
sau utilităţi privind: energia electrică, energia termică, apă rece, apă caldă, servicii de telefonie (fixe
şi mobile), internet şi cablu TV, au fost plătite la timp şi fără penalităţi.
Din contractele încheiate cu furnizorii de servicii nu s-au constatat divergenţe, acestea au
fost derulate în condiţii bune.
Achiziţionarea, recepţionarea (operarea în acte: fişe de magazie, bonuri de consum) şi
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distribuirea materialelor pe beneficiari a materialelor şi furniturilor de birou, imprimatelor tipizate,
tehnică de calcul, materialelor de curăţenie, materialelor consumabile şi a pieselor de schimb pentru
aparatura din dotare .
Realizarea gestionării materialelor, mijloacelor fixe şi ale obiectelor de inventar în folosinţă,
inclusiv casarea unor obiecte de inventar, conform legislaţiei în vigoare.
În perioada de referinţă s-a procedat la întocmirea procedurilor de lucru specifice
compartimentului, conform Ordinului nr. 946/2005 republicat.
În cursul anului de referinţă Compartimentul Administrativ–Logistic a fost antrenat în
acţiunea de inventariere anuală la finele cărora nu s-au constatat abateri sau lipsuri în
gestiune.
Întocmit,
Molnar Erica
COMPARTIMENTUL PARC AUTO
Activitatea Compartimentului Parc Auto asigură condiţii de transport în judeţ, ţară şi
străinătate a personalului angajat pentru îndeplinirea 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
pentru mijloacele de transport auto aflate în patrimoniul 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, precum şi
achiziţionarea “rovinetelor“ – taxa de drum – pentru utilizarea drumurilor naţionale din România a
autovehiculelor din parcul auto propriu al Consiliului Judeţean Bihor, în conformitate cu legislaţia
în vigoare (Ordonanţa nr. 15 / 24.01.2002).
S-a urmărit utilizarea judicioasă a autovehiculelor din dotare, cu încadrarea în normele
legale de consum conform legislaţiei în vigoare precum şi aprovizionarea cu bonuri valorice
carburanţi auto, piese de schimb, anvelope, baterii – acumulatoare, combustibili şi lubrifianţi şi ale
altor materiale specifice.
Prin grija compartimentului, facturile emise de furnizorii de servicii 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 condiţii.
2). Participarea la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional“ - programul Rabla
2012.
Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărâri Consiliului Judeţean Bihor nr. 137 din 29.05.2012
privind aprobarea participării judeţului Bihor la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional“- programul Rabla 2012, în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program de
către Consiliul Judeţean Bihor, Compartimentul Parc Auto a fost angrenat atât pentru întocmirea
dosarului de validare depus la Administraţia Fondului pentru Mediu Bucureşti sub nr.
110355/24.07.2012, cât şi pentru casarea autovehiculului uzat astfel aducăndu-şi aportul la
achiziţionarea autoturismului nou pentru instituţe prin acest program.
În cursul anului de referinţă Compartimentul Parc Auto a fost antrenat în acţiunea de
inventariere anuală la finele cărora nu s-au constatat abateri sau lipsuri în gestiune.
Întocmit,
Nicolae Ianc
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COMPARTIMENTUL DESERVIRE
Prin grija Compartimentului Deservire s-a asigurat:
- curăţenia şi igiena sectoarelor de activitate ale personalului consiliului judeţean (sediu CJB şi
Instituţia Arhitectului şef )
- reparaţii curente la instalaţiile sanitare şi electrice
- paza obiectivelor sediului şi a locaţiilor unde îşi desfăşoară activitatea personalul de specialitate al
instituţiei
- apă purificată (de masă) în regim ”water-cooler” pentru angajaţi, precum şi asigurarea igienizării
periodice a acestor aparate – dozatoare de apă
- deratizarea şi dezinsecţia sediului Consiliului Judeţean Bihor şi a celorlalte locaţii ale instituţiei
unde îşi desfăşoară activitatea personalul angajat
- achiziţionarea de coroane sau jerbe de flori, care s-au depus la diferite manifestări sau ocazii de
către conducerea Consiliului Judeţean Bihor
- buna funcţionare a instalaţiilor din sala de şedinţe a Consiliul Judeţean Bihor.
În perioada de referinţă s-a procedat la întocmirea procedurilor de lucru specifice
compartimentului, conform Ordinului nr. 946 / 2005 republicat.
Întocmit,
Teodor Şandru
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DIRECŢIA TEHNICĂ
SERVICIUL TEHNIC – INVESTIŢII
1. Lucrări de investiţii şi reparaţii curente.
a) Lucrări de investiţii: A fost derulată implementarea proiectului "Centru Naţional de Informare
şi Promovare Turistică Bihor" realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 5 –Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 –
Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii
României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi
Promovare Turistică şi dotarea acestora". Valoarea totală a proiectului este de 1.690.097,52 lei. A
fost finalizată procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului de lucrări privind amenajarea
spaţiului alocat pentru centru. Valoarea contractului de lucrări este în sumă de 740.678,70 lei, cu un
termen de execuţie de 12 luni.
În anul 2012 au fost realizate lucrări în valoare de 397.523,96 lei.
b) Lucrări de reparaţii curente: S-a urmărit promovarea, contractarea şi urmărirea unor lucrări de
reparaţii curente şi anume:
-Lucrări de faţadă la corpul principal Spitalul de Psihiatrie Nucet.
-Lucrări de reparaţii interioare la sediul ISU CRIŞANA, str.Avram Iancu, nr. 9, Oradea.
-Lucrări de reabilitare pereţi şi pardoseli la sala de şedinţe şi grup sanitar la sadiul CJ Bihor.
-Reparaţii curente la instalaţii imobilul CJ Bihor, mun.Oradea, str.Dunărea, nr. 2.
-Racordarea la energie electrică a imobilului din Oradea, Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 2.
-Instalaţie electrică interioară la imobilul din Oradea, Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 2.
-Recondiţionarea instalaţiei de încălzire la sediul ISU CRIŞANA, str. Avram Iancu, nr. 9.
-Branşament electric trifazic la CNIPT Bihor, mun.Oradea, str. Patrioţilor, nr. 2.
-Lucrări de instalare aer condiţionat la CNIPT Bihor, mun.Oradea, str. Patrioţilor, nr. 2.
-Reabilitare şi contorizare racord termoficare la imobilul CJBihor, Oradea, str. Patrioţilor, nr. 2.
-Reparaţii curente la grupul sanitar din corp A, etaj, la sediul CJBihor, Oradea, Parcul Traian, nr. 5,
Oradea.
Valoarea totală a acestor lucrări de reparaţii curente realizate în anul 2012 este de
548.730,03 lei.
2. Servicii de proiectare.
S-a urmărit promovarea, contractarea şi prestarea următoarelor servicii de proiectare:
-Servicii de proiectare pentru realizarea unui Centru Multifuncţional cu scopul de promovare a
turismului la Vadu Crişului, faza de proiectare SF.
-Servicii de expertiză tehnică pentru Sala Studio în incinta Cinematografului Transilvania.
-Servicii de proiectare pentru obiectivul Reparaţii Capitale şi amenajări Sala Studio în incinta
cinematografului Transilvania, faza de proiectare SF.
-Servicii de proiectare pentru obiectivul staţie de pompare ape uzate şi racord canalizare Oradea,
str.Armatei Române, nr.1/A.
Valoarea totală a acestor servicii de proiectare realizate în anul 2012 este de 168.240,0 lei.
3. Lucrări de alimentare cu apă finanţate în cadrul "Programului privind reabilitarea,
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentare cu
apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu
resurse turistice", "Subprogramul alimentare cu apă aprobat prin HGR nr. 577/1997, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
În cadrul acestui program s-a urmărit derularea investiţiilor cuprinse în program, inclusiv
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decontarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru anul 2012 de către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului.
Obiectivele de investiţii finanţate în cadrul programului în anul 2012 sunt:
-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 localităţilor Tăutelec, Şişterea şi Şuşturogi, comuna Cetariu.
-Alimentare cu apă a localităţilor Hotar şi Subpiatră, comuna Ţeţchea.
-Alimentare cu apă a localităţilor Roşia şi Lazuri de Roşia, comuna Roşia.
-Alimentare cu apă a localităţilor Chioag, Almaş, Sarcău, Fegernicu Nou, comuna Sîrbi.
-Alimentare cu apă a localităţii Săldăbagiu Mic, comuna Căpâlna.
-Alimentare cu apă a localităţii Valea Crişului, comuna Bratca.
-Alimentare cu apă a localităţilor Girişu Negru şi Belfir, comuna Tinca.
-Alimentare cu apă a localităţii Albiş, comuna Buduslău.
-Alimentare cu apă a localităţii Gepiu, comuna Gepiu.
-Alimentare cu apă a localităţilor Lugaşu de Jos şi Urvind, comuna Lugaşu de Jos.
În cadrul Programului, au fost finalizate, fiind efectuată recepţia la terminarea lucrărilor,
pentru următoarele obiective:
-Alimentare cu apă a localităţilor Bulz şi Remeţi, comuna Bulz.
-Alimentare cu apă a localităţilor Călugări şi Izbuc, comuna Cărpinet.
În cursul anului 2012, în cadrul programului au fost alocate fonduri de la bugetul de stat de
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru realizarea obiectivelor de investiţii
precizate mai sus în sumă de 6.260.235,0 lei.
4. Programul Operaţional Sectorial Mediu.
Consiliul Judeţean Bihor a intrat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
APAREGIO în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului
Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa Prioritară nr.1 –Extinderea şi modernizarea sistemelor de
apă şi apă uzată, pentru realizarea unor obiective de investiţii din judeţul Bihor.
Astfel în cursul anului 2011 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul
"Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor", cu termen de
finalizare până la data de 31.12.2014.
Lucrările cuprinse în cadrul proiectului se referă la lucrări de alimentare cu apă, canalizare
şi epurare ape uzate pentru: municipiul Oradea, municipiul Beiuş, comuna Tinca, comuna Oşorhei,
comuna Nojorid, comuna Biharia, comuna Sântandrei şi comuna Girişu de Criş.
Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 422.565.746,0 lei, inclusiv TVA.
Contractul de finanţare a proiectului a fost încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi
SC COMPANIA DE APĂ Oradea SA operatorul regional către care a fost delegată gestiunea
serviciului de alimenatre cu apă şi canalizare de către administraţiile publice locale din ADI
APAREGIO.
Astfel derularea proiectului se va face prin COMPANIA DE APĂ SA ORADEA, care a
realizat în cursul anului 2012 încheierea a 9 contracte de execuţie lucrări pentru anumite tronsoane
în localităţile Oradea, Beiuş şi Nojorid, lucrările pe aceste porţiuni fiind în diferite faze de execuţie.
Totodată au fost în derulare un număr de 5 proceduri de achiziţie pentru atribuirea contractelor de
lucrări pe anumite tronsoane în localităţile Oradea, Tinca, Sântandrei, Palota, Girişu de Criş,
Tărian, Biharia, Oşorhei, Alparea şi Fughiu, acestea urmând a fi finalizate în cursul anului 2013
prin încheierea contractelor de lucrări pentru porţiunile respective.
Consiliul Judeţean Bihor a participat în anul 2012 la cofinanţarea proiectului cu suma de
190.308,0 lei.
5. Lucrări de infrastructură realizate în cadrul ”Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a
unor baze sportive din spaţiul rural”, aprobat prin OG 7/2006, cu modificărileicările şi
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completările ulterioare.
Programul se derulează prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în
cadrul acestuia find cuprinse un număr de 50 lucrări de infrastructură şi construirea unui număr de
31 baze sportive în judeţul Bihor.
Consiliul Judeţean Bihor a acordat sprijin în anul 2012 Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice în derularea programului în ceea ce priveşte monitorizarea acestuia în
trimestrele III şi IV, solicitând în acest sens administraţiilor publice locale beneficiare ale
investiţilor documentele necesare şi transmiţându-le către minister.
De asemenea în anul 2012, prin Hotărârea nr.269/16.11.2012, anexa nr.2, Consiliul
Judeţean Bihor a repartizat unităţilor administraţiilor publice locale suma de 3.021.000,0 lei alocată
judeţului Bihor pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ
teritoriale provenite în urma derulării programului.
6. Diverse.
-au fost analizate solicitările unităţilor bugetare din subordinea Consiliului Judeţean Bihor cu
privire la executarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii făcându-se propuneri privind alocarea
fondurilor necesare.
-am participat la elaborări de studii, prognoze şi note de fundamentare privind realizarea unor
lucrări de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente finanţate de la bugetul local şi bugetul de
stat.
-s-au întocmit măsurători, liste de cantităţi de lucrări şi devize estimative pentru lucrări de reparaţii
curente la imobilele Consiliului Judeţean Bihor.
-s-a acordat asistenţă tehnică primăriilor din judeţ şi unităţilor aparţinătoare Consiliului Judeţean
Bihor, pe linia promovării obiectivelor de investiţii, respectiv proiectare, licitaţii, contractare
execuţie, urmărire execuţie lucrări şi recepţia acestora.
-am participat în comisiile de inventariere a bunurilor şi mijloacelor fixe la nivelui Consiliului
Judeţean Bihor şi a instituţiilor subordonate.
-am participat în comisiile de casare a bunurilor şi mijloacelor fixe la nivelul Consiliului Judeţean
Bihor şi a instituţiilor subordonate
-s-a participat în comisiile de licitaţii pentru concesionare terenuri, achiziţii de lucrări, servicii şi
produse.
-s-au întocmit analize, studii şi propuneri la nivelul judeţului Bihor privind realizarea diferitelor
programe de investiţii.
-am participat în cadrul Comisiei Tehnico-Economice de avizare a indicatorilor tehnico-economici
pentru lucrări de investiţii.
-au fost rezolvate sesizările reclamaţiile primite din judeţ, repartizate spre soluţionare de către
conducerea Consiliului Judeţean Bihor.
-a fost rezolvată corespondenţa repartizată spre soluţionare de către conducerea Consiliului
Judeţean Bihor.
Întocmit,
Mihai Palcu
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COMPARTIMENTUL LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI INVESTIŢII PE DRUMURILE
JUDEŢENE ŞI COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE DRUMURI JUDEŢENE
Compartimentul Lucrări de Întreţinere şi Investiţii pe Drumurile Judeţene şi
Compartimentul Administrare Drumuri Judeţene sunt compartimentele de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean care asigură şi răspund de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin acestora pentru
realizarea lucrărilor de investiţii şi de reparaţii curente pe drumurile judeţene şi administrarea
reţelei de drumuri publice locale.
Activitatea Compartimentului de Întreţinere şi Investiţii pe Drumurile Judeţene şi a
Compartimentului Administrare Drumuri Judeţene constă în verificarea lucrărilor, centralizarea
datelor, urmărirea comportării în timp a lucrărilor finanţate din Bugetul propriu al Consiliului
Judeţean Bihor, din sume defalcate din TVA, 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 pentru semestrul II anul 2012 a fost de 6.708.934 lei pentru lucrări de întreţinere a reţelei
de drumuri judeţene pe timp de iarnă şi pe timp de vară, conform programului de activitate pe anul
2012 defalcat după cum urmează:
încadrare activ.
cf. nomen *

102

101
101.1
101.1.1.

101.2
101.2.1.
101.2.2
101.2.4

Denumirea lucrării

întreţinere curentă pe timp de iarnă total:
trimestrul I 2012
trimestrul IV 2012
întreţinere curentă pe timp de vară total:
Întreţinerea părţii carosabile, specifică tip îmbrăcăminte
întreţinerea drumuri modernizate din care:
plombări
covoare asfaltice
tratamente de regenerare
întreţinere drumuri pietruite
întreţinere comună a tuturor drumurilor
întreţinerea platformei drumului +
asigurarea scurgerii apelor+
asigurare esteticii rutiere (defrişări, toaletări)

101.2.3.

Sume defalcate
din TVA –
Buget propriu

654.975lei
0 lei
654.975 lei
5.990.383 lei
5.789.090 lei
5.459.627 lei
2.694.381 lei
2.765.246 lei
0 lei
329.463 lei
195.526 lei
132.128 lei

63.397 lei
întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere din care:

101.3

semnalizare rutiera (orizontala si verticală) si bornare
parapeţi metalici deformabili (numai pe o parte din drumuri)
Întreţinere curentă a podurilor şi podeţelor
table pe DJ 797
TOTAL LUCRARI DE ÎNTREŢINERE

63.397 lei
0 lei
5.767 lei
63.576 lei
6.708.934 lei

Derularea lucrărilor cuprinse în programul de investiţii finanţat din veniturile secţiunii de
dezvoltare şi din excedentul anului 2011 aferent semestrului II cuprinse în bugetul propriu al
Judeţului Bihor au fost utilizaţi pentru servicii de proiectare şi lucrări de investiţii pe reţeaua de
drumuri judeţene, conform programului de activitate pe semestrul II anul 2012 defalcat după cum
urmează:
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încadrare
activ. cf.
nomen*
117

Decontări
Lei

Denumirea lucrării
Drumuri judetene - lucrari in continuare
Modernizare DJ 768A Căpâlna Ginta DJ 768 km 8+560-22+590, L=14,03
Modernizare DJ 108J (fost DC 157) Remeţi - Baraju Leşu,
km 0+000-7+371, L=7,371 km
Reabilitare DJ 792 A Beliu -Tinca -Les, km 24+984-67+696, L= 42,712 km
Modernizare DJ767B DN76 Tăşad Copăcel Serghiş DJ767,
km 0+000-22+140, L=22,14 km
Modernizare DJ 797A Bicaciu - Ianoşda, km 0+000-17+051, L=17,100 km

TOTAL - Lucrări în continuare
Drumuri judetene - lucrari noi
Reabilitare si Modernizare DJ 767A Uileacu de Cris-Balaia-Burzuc-Sarbi
Reabilitare si consolidare DJ 108I Bucea-Bulz-Vadu Crisului
Reparatie pod pe DJ 709 A Uileacu de Beius
Modernizare DJ 191 Marghita - Tasnad
TOTAL -Lucrari noi
Lucrari de refacere dupa calamitati- lucrai noi
Alunecare de teren pe DJ 709 A - Soimi
Inlaturare calamitati pe DJ 108 I Balnaca-Bratca
TOTAL - LUCRARI DE REFACERE DUPA CALAMITATI

117

1.600.000,00
1.047.814,64
830.000
2.233.960,4
708.828,03
6.420.603 lei
806.074,88
1.385.900
120.000
81.908,20
2.393.883 lei
288.479,27
1.267.292,34
1.555.771,5lei

Servicii de proiectări drumuri judeţene
Reabilitare si Modernizare DJ 764 - intersectie DJ 764 D-Astileu
avize Modernizare DJ 795A Husasau de Tinca-Mierlau-DJ 768
Modernizare DJ 767D Virciorog-Dj 764
Modernizare DJ 709 Talpos-lim.jud.Arad

71.753,58
1.168,2
82.906,14
82.768,91
238.596,83 lei
10.608.854lei

TOTAL SERVICII DE PROIECTARE
TOTAL GENERAL

Conform H.G.R. nr.577/1997 pentru aprobarea „Programului privind reabilitare,
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local”, pentru anul
2012 – semestrul II s-au alocat 12.829.560,00 lei pentru lucrări care s-au executat în continuare şi
pentru lucrări noi, repartizaţi astfel:
Denumire drum

PROGRAM 2012
Administra
tor
drum

Nr
.
crt
.

Indic
ativ

Traseu

Pozitii
Kilometrice

Km

0

1

2

3

4
294,8
2

5

JUDETUL BIHOR

lei
6=7+8+9
12.829.560,0
0

Surse
MDRT
Suplimenta
re
august
lei
7
7.200.000,0
0

Surse
MDRT
Supliment
are
noiembrie
lei
8
3.029.560,0
0

TOTAL

Surse proprii
Cons Jud
lei
9
2.600.000,00

Lucrari in continuare
1

DC
19

Vaida - Santimreu

0+000-8+000

8,00

Salard

0,00

0,00

0,00

0,00

2

DC
261

Leheceni- Saliste de Vascau-Poiana

2+950-9+250

6,30

Cristioru
de Jos

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

3

DC 3

Curtuiseni - Vasad

0+000-4+250

4,25

Curtuiseni

0,00

0,00

0,00

0,00

4

DC
25

Salard - Sisterea

0+000-8+000

8,00

Salard

0,00

0,00

0,00

0,00

5

DC 5

Chesereu - Cherechiu

0+000-1+900

1,90

2+900-5+760

2,86

Cherechiu

0,00

0,00

0,00

0,00

0+000-5+800

5,80

Madaras

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

6,00

Sacuieni

708.000,00

650000,00

58.000,00

0,00

6
7

DC
91

DJ 797B - Madaras - Martihaz
Modernizare strazi in loc.Cadea si
Sinicolau de Munte, oras Sacuieni

39

8

9

10

DC
110
DC
134
DC
99
DC
93
DC
44

11
12
13
14
15

DC
149
DC
97
DC
77
DC
199

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

DN 19B - Crestur
Vintere -Saldabagiu Mic
DC 134 (Saldabagiu Mic)-DC 99
Capalna (DJ 768A)-DC 99
(Saldabagiu Mic)
DN 1(Osorhei )- Fughiu-Husasau Ineu
DC 243 Briheni - Tabara,
DC 256 - Seghiste -Stei,
Strada Fermei in Lunca si
str. Bisericii in Susti

4+900-6+400
9+60014+600
11+75012+75

Abramut

1420.000,00

0,00

58.0000,00

0,00

Capalna

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

5,00
0,75

0+000-2+600

2,60

0+000-9+100

9,10

Osorhei

840.000,00

600.000,00

240.000,00

0,00

5,00

Lunca

0,00

0,00

0,00

0,00

Olcea - Hodisel

0+000-7+000

7,00

Olcea

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

Olcea - Carasau - Petid

13+40020+600

7,20

Cociuba
Mare

270.000,00

0,00

270.000.00

0,00

DN 79 - Livada de Bihor

0+000-6+900

6,90

Nojorid

879.000,00

500.000,00

379.000,00

0,00

Sambata - Rogoz - Dumbravita
Holod

0+000-7+080

7,08

Holod si
Simbata

530.000,00

250.000,00

280.000,00

0,00

5,00

Magesti

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

Tileagd

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

Modernizare strazi in Magesti
Str. principala loc. Dobricionesti
DC
137
DC
292
DC
34
DC
167
DC
252
DC
244
DC
59
DC
111
DC
143
DC
204
DC
234
DC
87
DC
115

1,50

Tileagd- Calatani

0+000-0+300

Avram
Iancu
Sarbi Salard

Avram Iancu - Ant

0+000-6+450

6,45

Sarbi - Salard

0+000-5+000

5,00

Luncsoara - Gheghie

0+000-2+500

2,50

Auseu

0,00

0,00

0,00

0,00

Chiscau - Giulesti

7+731-9+870

2,14

Pietroasa

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

Vascau - Camp - Camp Moti

1+000-7+500

6,50

Vascau

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Haieu - Brujac

2+500-3+400

0,90

Sanmartin

0,00

0,00

0,00

0,00

Boianu
Mare

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

Boianu Mare - Huta

0+000-5+200

5,20

DN 75 - Harsesti - Valea de Sus

0+000-7+620

7,62

Campani

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

280.000,00

250.000,00

30.000,00

0,00

Pomezeu - Sitani -Lunca Sprie

0+000-6+417

6,42

Pomezeu si
Dobresti

Sanmartin de Beius - Delani

1+800-3+050

1,25

Beius

459.560,00

400.000,00

59.560,00

0,00

DJ 792A - Pausa - Sauaieu

0+000-7+500

7,50

Nojorid

0,00

0,00

0,00

0,00

Derna - Dernisoara -Tria

0+00010+100

10,10

Derna

0,00

0,00

0,00

0,00
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DC
165

Valea Mare de Cris -Balnaca

0+000-7+400

7,40

Suncuius
si Borod

0,00

0,00

0,00

0,00

31

DC
174

Bratca - Valea Crisului

0+000-7+300

7,30

Bratca

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sanmartin

0,00

0,00

0,00

0,00

Modernizare strazi in Cartier Nou

32

Modernizare strazi in satul Cordau
Modernizare strazi in satul Rontau
33
34
35

DC
121
DC
202
DC
72

36
37

38
39
40

DC
240
DC
241
DC
193
DC
261
DC
101

Popesti(DJ191A) - Bistra - Margine

0+000-1+200
1+850-4+050

0,00

0,00

0,00

0,00

3,40

Popesti si
Abramut

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

3,50

Rabagani

880.000,00

600.000,00

280.000,00

0,00

DN 76- Varaseni -Copaceni

0+000-3+500

DJ 797-Cheresig, Strazi in sat
Cheresig

0+000-6+900

6,90

Toboliu

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

Strazi in sat Sudrigu-sat; com Rieni

0+000-4+340

4,34

Rieni

0,00

0,00

0,00

0,00

0+000-2+150

2,15
Rieni

0,00

0,00

0,00

0,00

0+000-1+400

1,40

Rieni-Cucuceni+Strazi princ. com
Rieni
Petrileni-Ghighiseni+Strazi princ. sat
Ghighiseni
Ceica (DN 76) - Incesti

0+000-1+500

1,50

Ceica

0,00

0,00

0,00

0,00

Cărpinet-Leheceni

0+000-2+950

2,95

Cărpinet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.0000,0
0

0,00

Balc-Camăr

0+000-4+100

4,10

Lucrări noi

40

Balc

0,00

41

DC
254

42
43
44
45
46
47

Rieni – Valea de Jos

0+700-6+400

Modernizare străzi în loc. Bunteşti,
Leleşti, Poienii de Jos
Modernizare străzi I Teodoreanu şi
IC Brătianu în loc Sînmartin
DC
178
DJ
767B
DJ
792A

Măgeşti-Gălăşeni

0+000-5+453

Modernizare DJ 767 B TăşadCopăcel-Serghis-DJ 767
Reabilitare DJ 792 A Beliu-TincaLeş
Străzi în comuna Lazuri de Beiuş,
Amenajare drum şi stabilizare teren
în localitatea Hinchiriş

0+00022+140
24+98467+696
0+000-1+139

5,70

Rieni

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

8,99

Bunteşti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,43

Sînmartin

0,00

0,00

0,00

0,00

5,45

Măgeşti

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

700.000,00

600.000,00

22,14

CJ Bihor

2.300.000,00

1.000.000,0
0

42,71

CJ Bihor

2.830.000,00

230.000,00

600.000,00

2.000.000,00

1,14

Lazuri de
Beiuş

170.000,00

170.000,00

0,00

0,00

Pentru derularea H.G.R. nr.577/1997 pentru aprobarea „Programului privind reabilitare,
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local”, Consiliul
Judeţean Bihor prin intermediul Compartimentului Administrare Drumuri Judeţene s-a preocupat
de:
- managementul tehnic, financiar, administrativ şi monitorizarea Programului;
- supervizarea lucrărilor executate în cadrul Proiectului prin dirigenţie proprie;
- contabilizarea analitică a cheltuielilor suportate şi a plăţilor efectuate;
- verificarea facturilor înaintea efectuării plăţilor către contractori;
- raportarea lunară a stadiului de implementare a Programului.
Stadiul implementării proiectului: „Reabilitare şi Modernizare DJ 763 Sudrigiu –
Pietroasa – Cabana Padiş, Km 0+000 – 13+100 şi 19+650-35+100, L = 28,550 km, Judeţul
Bihor”
Proiectul privind obiectivul: „Reabilitare şi Modernizare DJ 763 Sudrigiu – Pietroasa –
Cabana Padiş, Km 0+000 – 13+100 şi 19+650-35+100, L = 28,550 km, Judeţul Bihor”, este
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 în cadrul axei prioritare 2 –
„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, domeniul de intervenţie 2.1 –
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia /
reabilitarea şoselelor de centură”, fiind finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Finanţarea obiectivului a fost aprobată prin Contractul de finanţare Nr.25/22.12.2008, încheiat între
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Bucureşti şi Consiliul Judeţean Bihor.
Valoarea eligibilă a contractului de finanţare (inclusiv a actelor adiţionale la contract) se
ridică la suma de 64.176.920,04 lei (fără TVA) din care lucrări de construcţii montaj + organizare
de şantier, în sumă de 56.671.797,22 lei (fără TVA). Termenul de finalizare a lucrărilor, conform
contractului de finanţare este de 23 mai 2013.
Contractul de execuţie a lucrărilor (în urma organizării licitaţiei) s-a semnat la valoarea de
46.623.518,97 lei (fără TVA).
Urmare a încheierii unor acte adiţionale pentru lucrările necuprinse în documentaţia de
licitaţie, valoarea contractului de execuţie la data actuală s-a modificărileicat la suma de
51.821.071,34 lei (fără TVA).
Din această valoare de 51.821.071,34 lei (fără TVA), în cursul anilor 2009-2012 au fost
executate lucrări în sumă de 51.078.109,56 lei (fără TVA), rămânând de executat în cursul anului
2013 lucrări în valoare de 742.961,78 lei (fără TVA), respectiv 921.272,60 lei (inclusiv TVA).
Împreună cu reprezentanţii Curţii de Conturi a României – Bihor s-a efectuat Auditul performanţei
utilizării fondurilor destinate drumurilor judeţene în anul 2011 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 2012 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
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Bihor s-au întocmit documentaţiile de atribuire în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţii
publice, această activitate finalizându-se prin încheierea contractelor de execuţie cu diferiţi
constructori şi proiectanţi. În acest sens s-a asigurat o conlucrare permanentă între beneficiar,
constructor şi proiectant în vederea asigurării execuţiei lucrărilor în bune condiţii calitative şi
cantitative.
Compartimentul Lucrări de Întreţinere şi Investiţii pe Drumurile Judeţene şi
Compartimentul Administrare Drumuri Judeţene urmăresc comportarea în timp a tuturor lucrărilor
de artă (poduri, podeţe, ziduri de sprijin, gabioane etc.) precum şi a drumurilor aflate în
administraţia proprie, realizându-se evidenţa la zi a Cărţii Tehnice a acestor lucrări.
Tot în cadrul activităţii de administrare s-au eliberat acorduri şi autorizaţii pentru lucrările
care s-au executat în zona drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean
Bihor.Toate aceste autorizaţii eliberate de către Compartimentul Administrare Drumuri Judeţene au
fost urmărite şi verificate în teren de către inspectorii de specialitate din zonele respective, astfel
încât să se monitorizeze respectarea termenelor şi a condiţiilor impuse în autorizaţii, conform
legislaţiei şi normativelor în vigoare.
În semestrul II - anul 2012, în cadrul Compartimentului administrare drumuri judeţene s-au
eliberat un număr de:
- 27 acorduri pentru lucrări în zona drumurilor judeţene
- 6 autorizaţii pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor de interes
judeţean
Deasemenea s-au depus 6 cereri pentru eliberarea Certificatelor de urbanism şi 5 cereri
pentru emiterea Autorizaţiei de Construire, la un număr de 12 de lucrări pentru care s-au făcut
demersurile pentru obţinerea avizelor.
La nivelul Compartimentului Lucrări de Întreţinere şi Investiţii pe Drumurile Judeţene şi
Compartimentului Administrare Drumuri Judeţene s-a asigurat sprijinul şi asistenţa tehnică de
specialitate pentru lucrări de drumuri la cererea Consiliilor Locale, respectiv a primăriilor din
judeţul Bihor pentru o bună colaborare şi informare reciprocă.
S-au soluţionat şi alte probleme de natură tehnică (legate de activitatea de drumuri) din sfera
de activitate a Direcţiei Tehnice.
Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii
Prin O.U.G. nr.105/2010 a fost aprobat Programul Naţional de Dezvoltare a infrastructurii.
La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului am transmis la Bucureşti lista
obiectivelor de investiţii finanţate prin programul: „Reabilitare şi modernizare 10.000 km drumuri
de interes judeţean şi drumuri de interes local aprobat prin H.G.R. nr. 530/2010” aferente
judeţului Bihor, pe care le-am propus pentru finanţare în anul 2012, conform anexei:
Localitate/
Nr. Administr
Denumire obiectiv
ator
crt.
drum
Consiliul Modernizare DJ 191 Marghita – Tasnad, Tronson 1, km 41+751 – km 48+514,
1
Judetean jud Bihor
Consiliul Modernizare DJ 191 Marghita – Tasnad, Tronson 2, km 48+514– km 53+441,
2
Judetean judeţul Bihor;
Consiliul Modernizare DJ 191 Marghita – Tasnad, Tronson 3, km 53+441– km 59+960,
3
Judetean judeţul Bihor;
Total DJ BIHOR
1
Batar Modernizare străzi în comuna Batăr, judeţul Bihor
2

Borod

Modernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Borod, judeţul Bihor
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Lungime
tronson
(Km)
6,763
4,927
6,519
18,209
15,758
20,000

3
4
5
6
7

Buduslau Modernizare străzi şi drumuri în comuna Buduslau, judeţul Bihor

12,430

Cabesti

Modernizare străzi în comuna Căbeşti, judeţul Bihor
Ciumegiu Modernizare străzi în localitatea Boiu, modernizare străzi în localitatea Ciumeghiu,
modernizare străzi în localitatea Ghiorac, judeţul Bihor
Cociuba
Mare Modernizare DC 102 şi străzi în comuna Cociuba Mare, judeţul Bihor
Cristioru
Modernizare strazi si DC 262 in comuna Cristioru de Jos
de Jos

8,190
6,500
16,260
5,030

8

Curatele Modernizare drum comunal 221 Curăţele – oraşul Beiuş, judeţul Bihor

6,100

9

Dragesti Modernizare DC 190, DN 76 - Stracos, judeţul Bihor
Modernnizare şi asfaltare străzi în comuna Gepiu, localităţile Gepiu şi Bicaci,
Gepiu
judeţul Bihor;

4,335

10
11

Holod

7,021
6,100

Modernizare drum comunal DC 200 în comuna Holod, judeţul Bihor

Husasau de
Tinca Modernizare străzi în comuna Husasau de Tinca, judeţul Bihor
13
Lunca Modernizare DC 242 DC 243 comuna Lunca, judeţul Bihor

14,000

14

3,450

12

5,000

15

Madaras Modernizare DC 95 Homorog – Tulca şi străzi Homorog, judeţul Bihor
Madaras Drum colector în zona de producţie, depozitare şi acces DN 79, judeţul Bihor

0,800

16

Magesti Modernizare străzi în comuna Măgeşti, judeţul Bihor

4,730

17

Olcea

Reabilitare şi modernizare DC 97 Olcea km 11+500 – 15+000, judeţul Bihor

3,415

18

Sacadat Reabilitare drum comunal DC 50 Sacadat - Borsa, judeţul Bihor

5,216

19

Sacueni Modernizare drum de legătură Cadea – Sannicolau de Munte , judeţul Bihor

7,333

20

Simian

Modernizare DC 7 Şimian-Şilindru , judeţul Bihor
Modernizare străzi în localităţile Cordău, Cihei, Betfia, Haieu şi Sînmartin,
21 Sinmartin
comuna Sînmartin , judeţul Bihor

16,340

22 Sintandrei Modernizare străzi în Sîntandrei şi Palota, comuna Sîntandrei , judeţul Bihor
23
Sinteu Modernizare drumuri de interes local in comuna Sinteu

9,136
7,481

24

Stei

Modernizare drumuri de interes local în oraşul Stei , judeţul Bihor

3,448

25

Stei

Reabilitare şi modernizare străzi de interes local în oraşul Stei , judeţul Bihor

4,924

7,030

26

Tarcaia Modernizare DC 235 Tărcaia – Tărcăiţa km 0+000 – 7+000 , judeţul Bihor

7,000

27

Tauteu

8,647

Modernizare străzi în comuna Tăuteu , judeţul Bihor

Uileacu de
Beius Modernizare drumuri şi străzi în comunei Uileacu de Beiuş, judeţul Bihor
29 Viisoara Modernizare drumuri şi străzi în comuna Viisoara , judeţul Bihor
Total DC/Strazi Bihor
TOTAL BIHOR
28

7,532
12,880
236,086
254,295

Întocmit,
Iuliana Romocian
Mirela Cozub
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COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ
În anul 2012, Compartimentul Informatică din cadrul Consiliului Judeţean Bihor a asigurat
buna funcţionare şi adaptare a sistemului informatic la necesităţile curente ale instituţiei.
Din punct de vedere software au fost întreţinute următoarele aplicaţii:
- 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 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 relaţiilor în
interiorul instituţiei şi a infrastructurii de informatică.
Au fost luate măsuri de sporire a protecţiei reţelei de calculatoare, pentru pierderi
accidentale atât prin măsuri hardware cât şi software.
Au fost asigurate condiţii optime de desfăşurare a licitaţiilor electronice şi a celorlalte
categorii de achiziţii.
S-au inlocuit doua servere (controlerul principal de domeniu si serverul de webmail cu
servere noi).
Din punct de vedere hardware, Compartimentul informatică s-a preocupat de menţinerea
dotării tehnice la nivelul cerinţelor actuale şi au fost achiziţionate, configurate, testate şi puse în
funcţiune următoarele: 2 servere, 11 computere, 4 monitoare, 3 ups-uri şi 15 surse de alimentare, 12
imprimante, 2 switchuri.
S-a asigurat intervenţia şi consultanţa tehnică hardware şi software pentru personalul din
cadrul aparatului propriu, consilierii judeţeni şi pentru consiliile locale care au solicitat sprijinul.
Întocmit,
Nicolae Goina
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COMPARTIMENTUL – UNITATE JUDEŢEANĂ PENTRU MONITORIZAREA
SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
În anul 2012 personalul Unităţii Judeţene de Monitorizare şi-a desfăşurat activitatea în
conformitate cu:
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
- Hotărârea Guvernului nr. 246/2006;
- Planul de Măsuri şi Acţiuni pentru Implementarea Strategiei Naţionale pentru accelerarea
dezvoltării S.C.U.P., elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor;
- Planul de Măsuri la Strategia Judeţeană pentru dezvoltarea accelerată a S.C.U.P. în perioada
2007–2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 105 din 31.07.2007;
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 61 din 30.04.2008.
Unitatea Judeţeană de Monitorizare a efectuat în anul 2012 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;
- pregătirea şi înaintarea către Ministerului Administraţiei şi Internelor, Instituţiei Prefectului a
rapoartelor trimestriale şi anuale referitoare la serviciile comunitare;
- 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 2014-2019;
- verificarea veridicităţii acţiunilor şi a datelor emise de către unităţile administrativ-teritoriale şi
operatori prin deplasări în teren;
- asistarea unităţilor administraţiei publice locale în procesul de accesare şi atragere a fondurilor
pentru investiţii;
În vederea accesării fondurilor europene, Programul Operaţional Sectorial, Axa 4,
Domeniul Major de Intervenţie 4.2. ,,Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru
producerea energiei verzi”, Unitatea Judeţeană de Monitorizare a asistat şi monitorizat 16 studii de
fezabilitate ce au fost depuse la Organismul Intermediar pentru Energie (O.I.E.) din cadrul
Ministerului Economiei. Pâna în prezent două proiecte au fost acceptate la finanţare, celelalte sunt
pe lista de rezervă.
În cursul anului 2012 din cele două studii de fezabilitate depuse de Consiliul Judeţean
pentru proiectul ,,INSTALAŢIE PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE PRIN
VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE REGENERABILE-BIOMASĂ ÎN
LOCALITATEA SĂCUENI, JUDEŢUL BIHOR în valoare totală de 23 681 269,87 lei, acceptat la
finanţare. U.J.M. a pregătit documentaţia pentru semnarea contractului de finanţare solicitat de
Ministerul Economiei, Organismul Intermediar pentru Energie.
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 30.09.2012:
1. s-au elaborat, revizuit şi aprobat prin hotărâri ale consiliilor locale un număr de 68 strategii de
dezvoltare, din care: 3 strategii la oraşe şi 65 la comune;
2. pentru accesarea fondurilor europene şi guvernamentale s-au elaborat 204 studii de fezabilitate,
din care: 10 studii la oraşe şi 194 la comune şi 253 proiecte tehnice de execuţie din care: 15 la
oraşe şi 238 la comune;
3. Valoarea investiţiilor cuprinse în cele 457 de studii de fezabilitate şi proiecte este de: 2 116
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285,11 mii lei din care: 211 631,24 mii lei la oraşe şi 1 904 653,87 mii lei la comune;
4. Lungimea reţelei de distribuţie a apei – 2347,65 km din care: 277,69 km la oraşe şi 2070,14 km
la comune;
5. Populaţia beneficiară a sistemului de alimentare cu apă a fost la 30 septembrie 2012, de 98,22 %
gospodării în oraşe şi 39,25 % gospodării în comune;
6. Lungimea reţelei de canalizare a fost de 435,88 km din care: 153,70 km la oraşe şi 282,18 km la
comune;
7. Populaţia beneficiară a sistemului de canalizare a fost la 30 septembrie 2011 de 64,58%
gospodării în oraşe şi 4,00% gospodării în comune;
8. Numărul de staţii de epurare a apei menajere a fost de 15 bucăţi din care: 4 în oraşe şi 11 în
comune;
9. Lungimea reţelei de distribuţie a energiei termice în sistem centralizat - 3819 m;
10. Numărul de puncte termice – 3 bucăţi;
11. Numărul de apartamente racordate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice a fost
de 859 apartamente;
12. Colectarea selectivă a deşeurilor s-a efectuat în 6 oraşe şi 35 comune;
13. Numărul de gospodării care au încheiat contracte de salubrizare a fost de 89856 din care: 19770
la oraşe, iar 70086 la comune;
14. Iluminatul public a cuprins o reţea de 3051,83 km, din care: 193,59 km în oraşe, iar 2858,24 km
în comune;
15. Numărul de gospodării neracordate la curent electric a fost de 1638, din care: 65 la oraşe, iar
1573 la comune;
16. Numărul de gospodării ce nu au beneficiat de iluminat public a fost de 3087 din care: 304 în
oraşe, iar 2783 în comune.
În conformitate cu H.G. nr. 246/2006, Unitate Judeţeană de Monitorizare a întocmit în
perioada 30.06.2012 – 31.12.2012, un număr de 4 rapoarte privind serviciile comunitare de utilităţi
publice.
Întocmit,
Constantin Dascălu

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
Conform Programului judeţean de transport prin curse regulate pe perioada 2008-2013
aprobat şi actualizat, Consiliul Judeţean Bihor prin Autoritatea Judeţeană de Transport gestionează
un număr de 191 de trasee, acoperind tot teritoriul judeţului. Deasemenea, în judeţul Bihor există
un număr de 130 de trasee operate prin curse regulate speciale, licenţiate de Consiliul Judeţean
Bihor.
Din numărul total de 191 de trasee prin curse regulate sunt operate de transportatori
licenţiaţi în prezent 148.
În conformitate cu Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean
de persoane prin curse regulate şi regulate speciale şi în baza atribuţiilor conferite de lege,
Autoritatea Judeţeană de Transport a efectuat atât verificări în trafic cât şi consultări cu operatorii
de transport pentru a putea corela în permanenţă necesitaţile reale de deplasare ale populaţiei cu
programul judeţean de transport astfel încât să poată răspunde prompt oricăror schimbări apărute.
Acest lucru a stat de altfel la baza structurării noului Program judeţean de transport pentru
perioada 2013- 2019.
Pentru atribuirea traseelor libere şi a celor la care au renunţat operatorii de transport a fost
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oraganizată, prin intermediul Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională,
o licitaţie la care au fost atribuite 3 trasee.
Au fost organizate 20 acţiuni de monitorizare a serviciului de transport public de persoane
în judeţul Bihor şi de control în parteneriat cu Serviciul Poliţiei Rutiere constatîndu-se un număr de
6 contravenţii.
Au fost analizate un număr de 51 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 46 de licenţe, însumând încasări la bugetul Consiliului Judeţean
în valoare de 21107 lei.
Întocmit,
Vlad Gaje

COMPARTIMENTUL MEDIU
1. Proiectul “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN
JUDEŢUL BIHOR” (SMID)
Prin HCJ nr. 10/28.01.2010 a fost aprobat Acordul de Implementare încheiat între
Ministerul Mediului şi Pădurilor, consorţiul de firme EPEM Grecia/ISPE Bucureşti în calitate de
consultant şi Consiliul Judeţean Bihor care este beneficiarul proiectului de asistenţă tehnică „Sprijin
pentru AM POS Mediu, în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin Axa 2 din POS
Mediu”. În cadrul acestui proiect se relizează aplicaţia de finanţare pentru proiectul ,,Sistem de
management integrat al deşeurilor solide din judeţul Bihor”(SMID), la care solicitant eligibil este
tot Consiliul Judeţean Bihor.
Conform Acordului de Implementare şi a Ghidului Solicitantului, Consiliul Judeţean Bihor,
prin Compartimentul Mediu, a îndeplinit următoarele sarcini pe parcursul anului 2012:
- a fost actualizată componenţa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ECOLECT
GROUP ca urmare a schimbării primarilor în cazul a 27 localităţi, inclusiv a preşedintelui
Consiliului Judeţean Bihor. În acest scop au fost inteprinse demersuri pentru a fi modificărileicate
HCL-urile localităţilor respective şi HCJ nr. 42/2010 privind constituirea ADI ECOLECT GROUP.
- în vederea parcurgerii procedurii EIA pentru obţinerea Acordului de Mediu la proiectul SMID, a
fost acordat sprijin Consultantului EPEM/ISPE pentru întocmirea Memoriului de Prezentare şi a
Raportului de Evaluare a Impactului asupra Mediului. De asemenea, au fost organizate dezbateri
publice la sediul primăriilor care vor beneficia de investiţii finanţate prin proiectul SMID, la care au
participat angajaţii din cadrul Compartimentului Mediu alături de Consultant şi de reprezentanţii
Agenţiei Regionale de Protecţia Mediului Cluj Napoca.
- tot în scopul respectării procedurii EIA, Compartimentul Mediu a asigurat publicitatea
corespunzătoare prin anunţuri în presa locală şi decontarea acestui serviciu, postare anunţuri pe
site-ul Consiliului Judeţean Bihor şi la panoul de afişare a informaţiilor publice de la sediul CJB
respectiv la sediul primăriilor din Oradea, Beiuş, Marghita, Salonta, Aleşd, Săcueni, Ştei şi Valea
lui Mihai.
- deoarece în proiectul SMID a fost schimbată soluţia de alimentare cu apă şi evacuarea apelor
uzate la amplasamentele din Oradea, Salonta, Beiuş şi Marghita la sugestia beneficiarului a fost
necesară întocmirea unei noi documentaţii în vederea obţinerii Avizului de Gospodărire a Apelor.
Acest Aviz având nr. C 4, a fost emis în data de 14.01.2013.
- pe tot parcursul anului 2012 au fost consiliate primăriile nominalizate mai sus prin punerea la
dispoziţie a modelelor de HCL-uri şi intervenţii la O.C.P.I. Bihor pentru obţinerea de numere
cadastrale pentru terenurile pe care vor fi amplasate investiţiile realizate prin proiect şi pentru
47

depozitele de deşeuri neconforme care, de asemenea, vor fi închise prin proiectul SMID.
- după ce au fost obţinute numere cadastrale pentru toate amplasamentele, a fost întocmită
documentaţia pentru emiterea Certificatului de Urbanism, documentaţie care a fost depusă la
Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Consiliului Judeţean Bihor. În data de 10.12.2012 a fost
obţinut Certificatul de Urbanism nr. 358 pentru realizarea proiectului SMID.
- o altă activitate legată de proiect care s-a desfăşurat pe parcursul anului 2012 a fost definitivarea
Documentului de Poziţie, în scopul realizării şi implementării proiectului SMID. Având în vedere
că acest document trebuie aprobat şi semnat de către toate primăriile din judeţ, au fost necesare mai
multe întâlniri şi negocieri cu reprezentanţii principalelor primării beneficiare ale proiectului,
precum şi o corespondenţă susţinută şi argumentată cu Consultantul şi SC Eco Bihor SRL,
operatorul depozitului conform de deşeuri de la Oradea.
- au fost analizate şi au fost făcute propuneri de modificărileicare la cele 5 (cinci) caiete de sarcini
întocmite de Consultant, pe baza cărora se vor realiza licitaţiile publice pentru atribuirea de lucrări
şi servicii pentru implementarea proiectului SMID.
- În perioada iulie – decembrie a anului 2012 a avut loc cea de-a treia revizuire a aplicaţiei de
finanţare pentru proiectul SMID pentru a se pune de acord cu observaţiile reprezentanţilor Comisiei
Europene şi AM POS Mediu. În acest context, beneficiarul proiectului prin Compartimentu Mediu
a propus şi au fost acceptate următoarele două modificări:
1. modificările amplasamentelor din Beiuş şi Salonta, astfel încât drumurile de acces să fie
în interiorul acestor amplasamente. În acest fel cheltuielile de amenajare a drumurilor au devenit
eligibile, iar contribuţia Consiliului Judeţean Bihor se reduce cu cca. 800.000 euro.
2. au fost propuse modificări în ceea ce priveşte echipamentele staţiilor de transfer, în acest
fel se va realizeaza o economie de cca. 600.000 euro/an la cheltuielile de exploatare ale sistemului.
- în data de 19.12.2012, aplicaţia de finanţare aferentă proiectului SMID a fost transmisă spre
aprobare Comisiei Europene. Valoarea totală a proiectului este de 54.903.134 euro, inclusiv TVA.
2. ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE COMPARTIMENTUL MEDIU
-În anul 2012 a fost demarată acţiunea de revizuire a Planului Regional de Acţiune pentru
Mediu de către Agenţia Regională de Protecţia Mediului Cluj Napoca. Reprezentanţii CJB au
participat la şedinţele grupului de lucru desfăşurate la Cluj Napoca, au identificat problemele de
mediu din judeţul Bihor şi au realizat matricile planului de acţiune, stabilind obiectivele, ţintele,
termenele de realizare şi costurile estimative pentru fiecare problemă de mediu identificată. Din
păcate procedura de revizuire nu a putut fi finalizată deoarece ARPM a fost desfiinţată conform HG
nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
- de asemenea, semestrial au fost realizate matricile de monitorizare a măsurilor din Planul
Local de Acţiune pentru Mediu pentru care Consiliul Judeţean Bihor are responsabilitate de
implementare şi/sau monitorizare.
- Compartimentul Mediu, prin reprezentanţii săi, a participat la acţiunea de promovare a
proiectului naţional “Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”, precum şi în comisia constituită
pentru recepţia finală a investiţiilor realizate prin acest proiect în comuna Sălacea.
- s-au luat măsuri pentru respectarea prevederilor Legii 132/2010 privind colectarea
selectivă a deşeurilor reciclabile în instituţii publice, prin organizarea a trei puncte de colectare. În
plus, a fost asigurată colectarea separată surselor de lumină respectiv, a cartuşelor de toner
consumate.
- 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.
Întocmit,
Paul Fătuşan
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COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE REGIONALĂ
În anul 2012, în cadrul Compartimentului Dezvoltare Regională au fost elaborate, depuse
spre evaluare şi au fost declarate eligibile - în consecinţă au intrat în finanţare următoarele proiecte:
1) Titlul proiectului: “Platformă de C+D româno-maghiară pentru susţinerea proiectelor de
cercetare în domeniul clădirilor inteligente“
Proiectul depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România
2007-2013 CBC - Acţiunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii comune de cercetare, în valoare totală
de: 985 000 Euro. Data de finalizare a proiectului este 31 decembrie 2012.
2) Titlul proiectului: “Colaborarea Sistemelor Sanitare ale Judeţelor Bihor“
Proiectul depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 20072013 - Acţiunea 2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru protejarea sănătăţii şi prevenirea
ameninţărilor comune, în valoare totală de 2 133 261,32 Euro se află în faza de implementare.
3) Titlul proiectului: „Program de cercetare pe teritoriul euroregional Bihar-Bihor pentru
cunoaşterea situaţiilor hidrogeologice a corpurilor de apă termală transfrontaliere”
Proiectul depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România
2007-2013 - Domeniul major de intervenţie 2.2. Promovarea cooperării în domeniul C+D şi
inovaţiei, Ac ţiunea 2.2.2. Realizarea de proiecte comune de cercetare, cu un buget total de 400.000
Euro se află în faza de implementare.
4) Titlul proiectului: “Realizarea sistemului de conducte pentru apa de ploaie (pluvială) pe
teritoriul Oraşului Săcueni” HURO/0802/139
Proiectul depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România
2007-2013, în valoare totală de 519 700 euro se află în faza de implementare.
5) Titlul proiectului: „Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile protejate din Bihor şi
Hajdu-Bihar” HURO/0802/087,
Proiectul depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România
2007-2013, în valoare totală de 500 000 euro se află în faza de implementare.
6) Titlul proiectului: „CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE A
TURISMULUI – BIHOR”
Proiectul depus în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea
durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic
şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică,
Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea
acestora a fost aprobat şi se află în faza de implementare.
Bugetul total: 1 692 226 lei
7) Titlul proiectului „Imbunatatirea dotarii cu echipamente operationale pentru interventii in
situatii de urgenta” finantat in cadrul POR, DMI 3.3 (în cadrul ADI Transilvania de Nord)
Bugetul total: 9 285 308,2 lei
8) Titlul proiectului „Imbunatatirea dotarii cu echipamente operationale pentru interventii in
situatii de urgenta” finantat in cadrul POR, DMI 3.3 (în cadrul ADI Transilvania de Nord) – etapa a
II-a
9) 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
Bugetul total: 404 014,19 lei
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10) Titlul proiectului „Stabilirea strategiei de alimentare durabila cu apa potabila de buna
calitate si instalarea unui sistem unitar de monitorizare ale acestuia in regiunea Valea Ierului”,
finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria Romania 2007-2013, proiect
unde Consiliul Judeţean Bihor este partener.Valoarea totală a proiectului: 998 360 euro
11) Titlul proiectului „Cross-border Media Network for Efficient Communication
Channels” HURO/1001/185 finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria
Romania 2007-2013
12) Titlul proiectului „Boundless World – Establishing an NGA Telecommunications
Network between Békés Sub-Region and Bihor County” finanţat în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontaliera Ungaria Romania 2007-2013
13) S-a depus proiectul “Dezvoltare rurală durabilă prin parteneriat între administraţia
locală şi societatea civilă în judeţul Bihor – proiect pilot” – în cadrul Programului de Cooperare
Elveţia – România – se află în faza de evaluare
În cadrul Compartimentului Dezvoltare Regională s-au elaborat rapoartele de specialitate
pentru următoarele Hotărâri de CJB:
-hotarârea de consiliul judetean privind participarea CJ Bihor în Proiectul „Instalatie pentru
producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile-biomasă, în
localitatea Săcueni, judeţul Bihor”
-hotarârea de consiliul judetean privind aprobarea promovării Microregiunilor
-hotarârea de consiliul judetean privind aprobarea participării Judeţului Bihor la constituirea unei
Grupări Europene de Cooperare Teritorială
-hotarârea de consiliul judetean privind aprobarea prefinanţării proiectului „Establishment of a
long-distance drinking water supply strategy and monitoring system in the Érmellék - Valea Ierului
Regions”(„Stabilirea strategiei de alimentare durabilă cu apă potabilă de bună calitate şi
instalarea unui sistem unitar de monitorizare ale acestuia în regiunea Valea Ierului”), în cadrul
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013
-hotarârea de consiliul judetean privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Boundless
World – Establishing an NGA Telecomunications Network between Bekes Sub-Region and Bihor
County (Instalare reţea de comunicaţie pe FO NGA în zona Bekes si jud. Bihor) şi asigurarea
fondurilor necesare implementării proiectului
Pe parcursul anului 2012 a fost acordată asistenţă de specialitate prin consultanţă,
următoarelor instituţii:
-consultanţă privind completarea cererii de finanţare şi depunerea proiectelor pentru Primăriile
Tinca, Olcea, Husasău de Tinca, Criştioru de Jos şi Cărpinet (Bihor) în cadrul PNDR 2007-2013,
măsura 322
-consultanţă privind completarea cererii de finanţare şi depunerea proiectelor pentru Facultatea de
Textile si Pielarie a Universităţii Oradea în cadrul masurii 2.2.4. al Programului de Cooperare
Transfrontalieră România - Ungaria 2007-2013.
-consultanţă privind implementarea proiectelor pentru Muzeul „Ţarii Crişurilor” în cadrul
Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania - Ungaria 2007-2013.
-consultanţă pentru primăriile Şuncuiuş, Oşorhei, Mădăras, Tinca, Lăzăreni, Holod privind
posibilităţile de finanţare existente pentru diferite proiecte;
-consultanţă pentru completarea cererii de finanţare şi depunerea proiectelor pentru persoane fizice
care au solicitat acest lucru prin intermediul Biroului de Informare pentru Cetăţeni
În anul 2012 s-au asigurat activităţi de colaborare internă cu:
- Centrul Pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabilă Bihor
- Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea teritoriului, din Universitatea Oradea pentru
realizarea de proiecte comune in domeniul turismului şi al dezvoltării regionale
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- Asociatia Ecoplanning pentru depunerea in parteneriat cu CJ Bihor a unui proiect în cadrul
Programului de Cooperare Elveţia – România
- A.D.I. Transilvania de Nord, ADR NV şi BRECO Oradea pentru plata cotizaţiilor
- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor pentru proiecte
depuse în cadrul Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi Programul Cultura 2007-2013
- Muzeul Ţării Crişurilor
- colaborare şi corespondenţă cu Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii ca Punct
de contact cultural al Romaniei pentru Programul Cultura 2007-2013
- MDRT – Direcţia Dezvoltare Turistică
- Administraţia Parcului Natural Apuseni prin activităţi de colaborare în cadrul proiectelor cu
finanţare europeană
- O.M.E.P.T.A. Bihor
- Primăria Oşorhei pentru realizarea documentaţiei proiectului „Realizarea unui parc fotovoltaic
pentru producerea de energie verde în localitatea Oşorhei, judeţul Bihor”
- Salvamont Bihor pentru realizarea traseelor turistice Vf. Bihor – Cărpinet, Vf. Bihor – Băiţa
S-a participat la promovarea activitãtilor de colaborare externã ale Consiliului Judeţean şi în
programele specifice ale institutiilor şi asociaţiilor europene constituite în acest scop. Astfel s-a
colaborat cu următoarele instituţii:
-reprezentantii administraţiilor locale din judeţele Hajdu-Bihar şi Bekes (Ungaria).
-colaborari cu Directţa Relaţii Externe, Programe Europene a Autoguvernării Flandrei de Vest
-colaborari cu ARE pentru plata cotizaţiei
Alte activităţi:
-toţi angajaţii Compartimentului au participat la evenimentele organizate de către BRECO Oradea
pentru lansarea diferitelor etape ale Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România
2007-2013, fie în Oradea, fie în Debrecen.
-trei angajaţi din cadrul Compartimentului au participat la Participare la conferinţa Finanatare.ro de
la Cluj Napoca
-un angajat al compartimentului a participat la seminarul cu tema „Capacitatea locală de gestionare
a proiectelor; Lecţii învăţate din pregătirea şi implementarea proiectelor regionale în perioada
2007-2013”, organizat de Patronatul Serviciilor Publice din România în parteneriat cu Centrul de
Consiliere pentru Dezvoltare Locală
-participare la Târgul de turism al României
-participare la lansarea proiectelor Prefecturii Bihor, Primăriei Oradea şi Universităţii Oradea
-participare la sesiunea de consultări organizată de AM POSDRU
-participarea la curs A.C.B.
-participarea la manifestările publice prilejuite de sărbătorile internaţionale, naţionale şi locale.
Consiliul Judeţean Bihor prin Compartimentul Dezvoltare Regională a participat fie ca
organizator, fie ca invitat la o serie de conferinţe de lansare proiecte, workshop-uri şi conferinţe de
închidere la proiectele în care instituţia este partener, cum ar fi:
-organizarea Workshop-ului în cadrul proiectului “Platformă de C+D româno-maghiară pentru
susţinerea proiectelor de cercetare în domeniul clădirilor inteligente“ (unul în mai la Oradea şi
celălalt în 10-11 octombrie 2012 la Debrecen)
-organizarea a două evenimente Open Day în cadrul proiectului “Platformă de C+D românomaghiară pentru susţinerea proiectelor de cercetare în domeniul clădirilor inteligente“, unul la
Universitatea din Oradea şi unul la Universitatea din Debrecen.
-organizarea a două conferinţe de închidere a proiectului “Platformă de C+D româno-maghiară
pentru susţinerea proiectelor de cercetare în domeniul clădirilor inteligente“, la Oradea şi la
Debrecen
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-organizarea unui simpozion profesional în Băile-Felix în cadrul proiectului “Colaborarea
Sistemelor Sanitare ale Judeţelor Bihor şi Hajdu-Bihar“
-organizarea unui eveniment Study Tour şi a unei conferinţe internaţionale în cadrul proiectului
“Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile protejate din Bihor şi Hajdu-Bihar“
-organizarea şi participarea la Road-show şi Târgul de turism al României în cadrul proiectului
„Călător prin Bihor”
-participare la deschiderea proiectului şi la workshop-ul din cadrul proiectului „Cross border
development and implementation of a master program in advanced mechatronics systems”
-organizarea unui workshop în cadrul proiectului „Program de cecetare în Euroregiunea HajduBihar – Bihor pentru cunoaşterea stării hidrogeologice a corpurilor de apă termală transfrontalieră”
Pe parcursul întregului an 2012 s-au derulat şi alte activităţi:
-s-a întocmit şi predat lunar către Instituţia Prefectului Bihor, situaţia privind absorbţia fondurilor
europene şi situaţia investiţiilor străine realizate şi in curs de realizare din judeţul Bihor.
-s-au elaborat referate, s-au întocmit şi completat documentele administrativ–contabile (Propuneri,
Angajamente şi Ordonanţări) necesare.
-administrarea site-ului www.calatorprinbihor.ro şi www.intelbuild.eu
-s-au soluţionat adresele repartizate în cadrul Compartimentului Dezvoltare Regională.
-s-a urmărit legislaţia română în vigoare şi baza informaţională referitoare la existenţa, obiectivele,
condiţiile şi termenele de desfăşurare ale programelor derulate în domeniul cooperării
internaţionale şi al dezvoltării regionale, în special pe Programul de Cooperare Transfrontalieră
Ungaria-România 2007-2013.
-s-au eliberat avize către Primăriile din judeţul Bihor care sa confirme faptul că solicitantul se
încadrează cu proiectul în Strategia judetului Bihor.
-s-au realizat traduceri din română - maghiară, maghiară – română, engleză - română şi a
corespondenţei, invitaţiilor şi în general a documentelor necesare.
-s-a colaborat cu serviciile de specialitate interne pentru implementarea proiectelor.
Întocmit,
Aurelia Ardelean

INCUBATOR DE AFACERI EUROREGIONAL
În concordanţă cu obiectivul specific al proiectului ,,Incubator de Afaceri Euroregional”
realizat de Consiliul Judeţean Bihor în cadrul programului PHARE CBC 2004, pe parcursul anului
2012 au beneficiat de facilităţile create şi oferite în cadrul Incubatorului un numar de 9 firme din
judeţul Bihor. Acestea au fost incubate în conformitate cu prevederile documentaţiei caiet de
sarcini pentru selectarea firmelor, pusă la dispoziţie societăţilor interesate în mod gratuit de către
Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Bihor.
La începutul anului 2012 erau incubate un număr de şapte firme : Eurofin Consult SRL,
Trio Excont SRL, Resq Consulting SRL, Top Euroconect SRL, Bestdatanet SRL, Vest Station SRL
şi Ţamba SRL, acestea beneficiind, conform obiectivului proiectului, de spaţii de lucru închiriate,
de utilităţile şi de facilităţile asigurate în cadrul Incubatorului.
La expirarea contractului de închiriere spaţiu de lucru, în data de 30 iunie 2012, nu s-a mai solicitat
prelungirea duratei contractului, firma Top Euroconect SRL a părăsit Incubatorul de Afaceri
Euroregional Oradea.
În urma depunerii la Registratura Generală a Consiliului Judeţean Bihor a dosarelor pentru
participarea la selecţie de către firmele Discovery Industry SRL şi Geoterm Consulting SRL – în
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luna septembrie 2012, s-a întrunit comisia de selecţie a firmelor incubate, în lunile respective. În
conformitate cu procedura de selecţie, comisia a procedat la evaluarea documentaţiei depuse, iar în
urma întrunirii condiţiilor de incubare şi a obţinerii punctajului necesar, comisia a acceptat
incubarea celor trei firme menţionate. Acestora li s-a încheiat contractul de închiriere spaţiu de
lucru în Incubator şi au fost incubate începând cu data de 01 octombrie 2012.
La finalul anului 2012 îşi desfăşurau activitatea în cadrul Incubatorului un numar de 8 firme
din judeţul Bihor, acest lucru demonstrând că obiectivul specific al Incubatorului de Afaceri
Euroregional Oradea de promovare şi sprijinire pe linie economică a tinerilor întreprinzători din
judeţul Bihor a fost îndeplinit.
Întocmit,
Aurelian Mateaş
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INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF
Instituţia Arhitectului Şef reprezintă structura de specialitate din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Bihor care asigură îndeplinirea sarcinilor care îi revin cu privire la dezvoltarea
economică şi raţională a teritoriului judeţului prin coordonarea activităţii de urbanism la toate
unităţile administrativ-teritoriale.
Instituţia Arhitectului Şef se compune din:
-Serviciul Disciplina în Construcţii şi Autorizaţii de Construire
-Compartimentul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
-Compartimentul de Informare şi Consultare Publică în domeniul urbanismului şi amenajarea
teritoriului
-Compartimentul G.I.S.
Activitatea Instituţiei Arhitectului Şef din cadrul Consiliului Judeţean Bihor în cursul anului
2012 s-a desfăşurat conform regulamentului de funcţionare si a prevederilor legale în domeniu,
după cum urmează:
SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE
BAZA LEGALA: Serviciul de autorizaţii şi disciplina în construcţii asigura aplicarea si
respectarea prevederilor L. Nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare, O. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Documente eliberate:
Certificate de urbanism - conform art.6*. L 50/ 1991, cu modificările şi completările
ulterioare - Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile fac cunoscute
solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor
existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale
regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi
aprobate potrivit legii; stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de
specificul amplasamentului; stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea
autorizării; încunoştiinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea
competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al
actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.
Avize ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean asupra proiectului
(propunerii) de “certificat de urbanism” (F.5)- conform art.45. L. 50/1991, cu modificările şi
completările ulterioare: consiliile judeţene vor organiza, în cadrul aparatului propriu, structuri de
specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-şef, funcţionar
public cu funcţie de conducere, şeful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuţii în
domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, şi
pentru: avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi eliberarea
certificatelor de urbanism; întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare;
organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii. Structurile de
specialitate constituite în cadrul consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de specialitate,
analizează şi avizează documentaţiile depuse pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de
construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de
specialitate.
Avize ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean asupra proiectului
(propunerii) de “Autorizaţie de Construire” (F.10), conform art.4, 45/ L. 50/1991 cu modificările
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şi completările ulterioare.
Autorizaţii de Construire - în conformitate cu L. 50/ 1991, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 4 (1) Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene cu avizul
primarilor, pentru lucrările care se execută:
a) pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;
b) în extravilanul comunelor ale căror primării nu au organizate structuri de specialitate
c) conform convenţiei semnate între Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor şi primarii comunelor,
oraşelor care nu au constituite structuri de specialitate.
Regularizare a taxelor pentru Autorizaţii de Construire emise conform:
-L.50/1991, cu modificările şi completările ulterioare: ART. 37/(3) La terminarea lucrărilor,
beneficiarul autorizaţiei de construire are obligaţia să regularizeze taxa pentru autorizaţia de
construire, potrivit legii. (4) O dată cu regularizarea taxei prevăzute la alin. (3), beneficiarii
autorizaţiilor de construire vor regulariza şi celelalte cote prevăzute de lege;
-O. 839/ 2009, art. 77 (1) La finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate, emitentul autorizaţiei
are obligaţia de a regulariza taxele şi cotele legale, inclusiv cele prevăzute la art. 70, în funcţie de
valoarea finală (rezultată) a investiţiei, susţinută cu documentele furnizate de investitor/beneficiar,
în conformitate cu prevederile art. 76 lit. a).
Tabel cu actele emise
Tipuri de acte emise

Certificate de urbanism
Aviz al structurii de specialitate din cadrul
Consiliului judeţean asupra proiectului
(propunerii) de “certificat de urbanism” (F.5)
Aviz al structurii de specialitate din cadrul
Consiliului judeţean asupra proiectului
(propunerii) de “Autorizaţie de Construire”
(F.10)
Autorizaţii de Construire
Total

Nr. de acte
emise

Taxe încasate
(lei)

223
112

16683,84
1568, 00

17

25
377

238. 00

90293,8
108783,64

Sume virate
către
administaţiile
locale
8341,92
-

45146,9
53488,82

Toate actele au fost eliberate în termenele stabilite de legislaţia în vigoare neavând nici o
reclamaţie în acest sens.
Probleme care s-au ivit la emiterea actelor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare au
fost în general legate de dovada asupra proprietăţii în special a lucrărilor de reţele de utilităţi unde
nu s-au putut identifica în timp util proprietarii.
Referitor la disciplina în construcţii şi controlul în teritoriu, Serviciul de disciplină în
Construcţii are program de control, care are ca scop lucrările executate cu încălcarea legislaţiei în
vigoare şi se stabileşte periodic la sfârşitul săptămânii în curs. S-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 17 sesizări sau reclamaţii.
De asemenea, au fost înregistrate şi soluţionate în termen legal, solicitări de informaţii cu
caracter public.
Au fost soluţionate 27 de regularizări de taxă la recepţia lucrărilor.
Au fost efectuate deplasări în teren în vederea verificării activităţii de urbanism şi
amenajare a teritoriului, a disciplinei în construcţii.
În continuare sunt încheiate convenţii de colaborare cu administraţiile locale unde nu sunt
constituite structuri de specialitate proprii, în număr de 93.
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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.
Întocmit,
Şimon Maria
Bimbo Vasile

COMPARTIMENTUL DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
BAZA LEGALA - Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, asigura aplicarea si
respectarea prevederilor Legii 350/ 2001 – legea urbanismului,cu modificările şi completările
ulterioare, L. 422/ 2001 privind monumentele istorice, cu modificărileicările şi completările
ulterioare, H.G. 525/ 1996 – privind regulamentul general de urbanism şi H.C.J. Bihor Nr.79/ 2011.
Instituţia Arhitectului Şef sprijină cu precădere, primăriile comunale, dar 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 în judetul Bihor se prezintă astfel :
1. La nivelul municipiilor, Marghita şi Salonta au planul urbanistic general în etapa de avizare iar
Oradea şi Beiuş în etapa de elaborare.
2. La nivelul oraşelor şi comunelor, din totalul de 97 de unitati administrativ- teritoriale, 11 primării
cu termen de valabilitate al PUG-lui depasit, se afla în etapa de avizare şi 30 de primării cu termen
de valabilitate al PUG-lui depasit, au inceput demersurile pentru actualizarea acestora.
DOCUMENTE ELIBERATE: s-au analizat şi avizat in Comisia Tehnica de Amenajarea
Teritoriului si Urbanism, studii de oportunitate, planuri urbanistice de detaliu, zonale si planuri
urbanistice generale.
TABEL CU ACTE EMISE ÎN ANUL 2012
Tipuri de documente
Nr. de acte emise
eliberate
Aviz oportunitate
18
Aviz documentaţii faza 35
P.U.D, P.U.Z. si P.U.G
Total

Total taxe încasate
(lei)
1800
1750
3550

În tot judeţul s-au identificat zonele expuse la riscuri naturale pe fiecare unitate
administrativ teritorială care este respectată în emiterea Certificatelor de Urbanism, totodată şi a
avizelor Comisiei Judeţene de Urbanism şi Amenajarea teritoriului. Aceste documentaţii de
Identificarea zonelor expuse la riscuri naturale sunt parte componenţă în Planurile Urbanistice
Generale.
Participăm periodic la consultări pe teme specifice activităţii sau la întâlniri cu arhitecţii şefi
de judeţe, la Registrul Urbaniştilor din România , în cadrul unor seminare periodice, în ceea ce
priveşte modificărileicări legislative.
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Participarea la sedinţele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, Cluj Napoca în calitate
de membru, prin arhitectul şef. In cadrul şedinţelor de lucru au fost avizate 209 lucrari la
monumente şi în zonele lor de protectie.
În materie de lucrări topografice au fost realizate planuri de situatie, relevee, schiţe
cadastrale, măsurători, suprapuneri şi identificări terenuri aflate in patrimoniul Consiliului Judetean
şi la solicitarea acestora.
Întocmit,
Şimon Maria
Bimbo Vasile

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ ÎN DOMENIUL
URBANISMULUI ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
În colaborare cu primăriile din judeţ, am desfăşurat activitatea de informare şi consultare a
publicului. Astfel, a oferit consultanţă, atât administraţiei publice locale, cât şi beneficiarilor
implicaţi în toate etapele procedurale de informare şi consultare a publicului: etapa pregătitoare,
etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare, etapa elaborării propunerilor şi
elaborarea propunerii finale.
A colaborat permanent cu responsabilii de urbanism din cadrul primăriilor pentru asigurarea
informării şi consultării publicului la nivel local în elaborarea documentaţiilor de urbanism: plan
urbanistic general (PUG), plan urbanistic zonal (PUZ) şi plan urbanistic de detaliu (PUD).
Au fost întocmite situaţii la solicitarea MDRT privind situatia Planurilor Urbanistice
Generale la nivelul judetului Bihor.
Întocmit,
Şimon Maria
Bimbo Vasile

COMPARTIMENTUL GIS
Instituţia arhitectului şef reprezintă structura de specialitate din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Bihor care asigură îndeplinirea sarcinilor care îi revin cu privire la dezvoltarea
economică şi raţională a teritoriului judeţului prin coordonarea activităţii de urbanism la toate
unităţile administrativ-teritoriale.
Compartimentul GIS este subordonat Arhitectului Şef.
Activitatea Compartimentului GIS din cadrul Consiliului Judeţean Bihor în cursul anului
2012 s-a desfăşurat conform regulamentului de funcţionare si a prevederilor legale în domeniu,
după cum urmează:
Pentru realizarea bazei de date a judetului Bihor s-au desfasurat urmatoarele activităţi:
-georeferenţierea hărţilor 1:25.000, pentru suprefaţa judeţului Bihor
-vectorizarea al intravilanelor localitaţilor conform PUG
-vectorizarea zonelor inundabile
-vectorizarea zonelor cu alunecările de teren
-vectorizarea ariilor protejate şi rezervaţiilor naturale
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-vectorizarea drumurilor ( DJ. DC.)
-vectorizarea bisericilor
-vectorizarea numerelor de casa a localităţilor
-întocmirea şi actualizarea bazei de date cu monumente istorice a judeţului Bihor
-actualizarea on-line pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor a certificatelor de urbanism şi a
autorizaţiilor de construire
-menţinerea legăturilor cu primăriile din comunele şi oraşele judeţului Bihor legate de prevederile
legale.
-multiplicarea bazei de date existente la solicitarea publicului interesat.
Întocmit,
Livia Moca

58

RAPORTUL DE ACTIVITATE
A INSTITUŢIILOR SUBORDONATE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
Conform art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare „(1)preşedintele consiliului judeţean
îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului
judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi
regiilor autonome de interes judeţean”; În baza alin.(3) lit. b) din acelaşi act normativ, preşedintele
prezintă consiliului judeţean rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a
hotărârilor consiliului judeţean.
În subordinea Consiliului Judeţean Bihor funcţionează un număr de 10 instituţii de cultură,
14 instituţii de învăţământ special, 3 instituţii sociale, o instituţie în domeniul sănătăţii şi 7 instituţii
din alte domenii de activitate.
Pe parcursul anului 2012 instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Bihor au avut multe
activităţi, dupa cum urmează:
1. TEATRUL ”REGINA MARIA”
Teatrul “REGINA MARIA” este o instituţie publică de spectacole şi concerte, cu
personalitate juridică, având gestiune proprie, care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean
Bihor. Instituţia de specialitate artistic-profesionistă a fost constituită în baza Legii nr. 215/2001
privind administraţia locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi funcţionează
în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 - Codul Muncii actualizată, a O.G. nr. 21/31.01.2007
privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor
nr. 184 din 31 august 2011.
Din cadrul Teatrului ”REGINA MARIA” în prezent fac parte trupele: Trupa ”Iosif Vulcan”,
care are ca obiect organizarea şi punerea în scenă a spectacolelor de teatru cuprinzand mai multe
genuri ca drama, comedie, musical etc., Trupa “Arcadia”, care derivă din Teatrul de Stat pentru
Copii şi Tineret “Arcadia” (fost Teatru de Papuşi care a luat fiinţă în anul 1950 la iniţiativa unui
grup format din entuziaşti iubitori ai genului) şi a devenit secţie a Teatrului “REGINA MARIA” şi
Ansamblul Profesionist ”Crişana”, care îşi are rădăcinile din 1948, pe atunci functionând numai ca
orchestră. Începând cu anul 1998, orchestra s-a transformat în Ansamblul Artistic Profesionist
“Crişana” prin completarea cu secţia de dansuri populare. Ansamblul susţine spectacole în localităţi
ale judeţului şi în afară, dar şi seri memorabile de folclor pentru turiştii străini aflaţi la odihnă sau
tratament în staţiunea Băile Felix.
În perioada 20-22 iulie 2012 Teatrul ”REGINA MARIA” a organizat Festivalul
Internaţional de Folclor Oradea, ed. a II-a în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, Muzeul Ţării Crişurilor, Asociaţia HORA şi cu sprijinul
Primăriei Municipiului Oradea, a Consiliului Judeţean Bihor şi a Consiliului Local Oradea. La
festival au participat alături de Ansamblul Artistic Profesionist Crişana ansambluri folclorice din
Algeria, Bulgaria, Grecia, Serbia, Slovacia şi Turcia.
Teatrul ”REGINA MARIA” a încheiat în perioada iulie 2012 – decembrie 2012 un număr
de 34 de contracte de parteneriat şi colaborare cu instituţii, firme, cluburi de caritate, şcoli,
grădiniţe, fundaţii, asociaţii din ţară şi străinătate.
Trupa „Iosif Vulcan” a Teatrului ”Regina Maria” – perioada Iulie 2012-Decembrie 2012
Număr de spectacole: 126
Număr de spectatori: 35.280
Încasări: 207.576 lei
Ediţia a XVIII-a a Festivalului de Teatru Scurt (23 septembrie - 30 septembrie 2012)
Număr bilete vândute: 3.535
Încasări: 95.915 lei
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Trupa „Arcadia” a Teatrului ”Regina Maria” – perioada Iulie 2012-Decembrie 2012
Număr spectacole: 34
Număr spectatori: 5.305
Încasări: 31.361 lei
Ansamblului Profesionist “Crişana” – perioada Iulie 2012-Decembrie 2012
Număr spectacole: 10
Încasări: 54.563 lei
Total încasări din bilete şi abonamente – 389.415 Lei
Teatrul “REGINA MARIA” cuprinde un număr de 163 de posturi şi este structurată după
cum urmează: personal de conducere, compartimente, birouri, servicii şi 3 trupe artistice - conform
R.O.F., a Statului de funcţii şi Organigramei instituţiei.
2. TEATRUL “SZIGLIGETI SZÍNHÁZ”
Teatrul “SZIGLIGETI SZÍNHÁZ” este o instituţie de repertoriu care funcţionează potrivit
O.G. 21/31.01.2007 modificată cu Legea 253/2007 privind instituţiile publice de spectacole. A
fost înfiinţată pe baza Hotărârii nr.185 din 31 august 2011 a Consiliului Judeţean Bihor, hotărâre
care prevedea de fapt schimbarea denumirii Teatrului Maghiar Oradea (forma anterioară şi
denumirea veche) în Teatrul ”SZIGLIGETI SZÍNHÁZ” forma din prezent şi care îşi propune să
realizeze în fiecare stagiune cel puţin 13 spectacole noi pe cele 4 scene sau locaţii după cum
urmează: SCENA MARE a Teatrului de Stat, Sala studio „Transilvania”, SCENA ARCADIA,
respectiv Sala „Studio” care se adaugă portofoliului existent.
Are ca obiectiv promovarea valorilor artistice autohtone, universale şi a unor manifestări ce
aparţin de arta spectacolelor.
Spectacolele se prezintă la sediu sau în deplasare în ţară sau străinătate.
În cadrul Teatrului ”SZIGLIGETI SZÍNHÁZ” funcţionează trei trupe: Trupa Szigligeti,
Trupa Lilliput şi Trupa Ansamblul Profesionist Nagyvárad Táncegyüttes - iar personalul angajat
este repartizat conform Organigramei în direcţii, servicii, secţii şi birouri.
În perioada 11 -18 noiembrie Teatrul Szigligeti şi Fundaţia Szigligeti a organizat a VI-a
ediţie a Festivalului Interetnic de Teatru, manifestare teatrală bienală, ce a întrunit la Oradea
teatrele minoritare maghiare, germane şi evreiesc din România. IFESZT 2012 a însemnat prima
manifestare de amploare organizată de teatrul nostru, beneficiind de sprijinul financiar al
Departamentului pentru Relaţii Interetnice, Ministerului Culturii şi Patrimoniului National,
Consiliului Judeţean Bihor şi Fundaţia Communitas. În cele opt zile de festival, publicul orădean
a putut urmări nu mai puţin de 22 de spectacole. Numărul spectatorilor înregistrat în perioada
festivalului a fost de 3102.
Festivalul Teatrelor Maghiare de peste graniţă – Kisvárda 2012
− participare cu spectacolul Liliomfi
Festivalul de Teatru scurt – Oradea 2012
− participare cu spectacolul Oedipus
Festivalul Interetnic de Teatru – Oradea 2012
− participare cu spectacolul Scene dintr-o execuţie.
Număr spectacole: 73 din care 4 premiere, lunar 14 sau 15 spectacole jucate de trupă.
Numărul spectatorilor a atins 35667.
Trupa Liliput a susţinut un numărul de 50 spectacole pe parcursul anului 2012, iar în
perioada 30.06.2012- 31.12.2012 au fost susţinute 50 de spectacole, iar numărul total de
spectatori a atins numărul de 7716.
Ansamblul Profesionist Nagyvárad Táncegyüttes a susţinut 39 de spectacole, din care 29
spectacole proprii, restul coproducţii. Numărul spectatorilor se ridică la 7516, iar numărul
premierelor fiind 3.
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3. FILARMONICA DE STAT ORADEA
După restructurarea personalului din instituţie care a avut loc în anul 2011; Filarmonica de
Stat a funcţionat cu o organigramă care a cuprins:
-2 Secţii muzicale: Orchestra Simfonică, Corul Filarmonicii
-3 Servicii: Serviciul Administrativ şi Tehnic
Serviciul Pompieri şi SSM
Serviciul Contabilitate-Resurse umane.
La începutul anului 2012 total posturi de conducere în instituţie au fost de 3 posturi :
-Director General Manager
-Director Artistic
-Contabil Şef.
-Orchestra Simfonică 69 de posturi
-Cor =18,5 (lucrează cu ½ normă)
-Serviciul Administrativ şi Tehnic = 9 posturi
-Serviciul Pompieri= 8 posturi
-Serviciul Contabilitate-Resurse umane= 8 posturi
Total= 115,5 posturi din care vacante 5,5.
La sfârşitul anului am avut în organigramă 115,5 posturi din care vacante 8,5 în urma
plecării unor angajaţi.
În perioada raportului au fost susţinute 17 concerte din care un concert de către Orchestra
Simfonică de Suflători din Oradea.
De asemenea, în acest an s-a reuşit să se prezinte pentru elevii din Oradea şi judeţ 14 de
concerte educative din care 9 în oraşele Marghita, Săcueni, Beiuş, Salonta. Pe lângă programele
prin care s-au prezentat atât instrumentele cât şi operele muzicale din diferite epoci muzicale
privind stilul muzical s-a reuşit să se prezinte şi basmul simfonic ,,Perică şi Lupul” al
compozitorului neo-clasic S. Prokofievi.
Corul Filarmonicii, care activează cu ½ normă a avut o activitate foarte prodigioasă, având
5 concerte din care 4 concerte vocal-simfonice, 1 concert Acapella.
Legat de concertele care au fost susţinute în cadrul concertelor camerale, spre marea noastră
satisfacţie am avut în perioada raportată, - 4 concerte camerale apreciate de public.
Pentru a exemplifica varietatea programelor, vă prezint succint câteva exemple de concerte
care au fost organizate cu ocazia diferitelor aniversări sau evenimente.
-Deschiderea stagiunii 2012-2013 cu Concertul ,,Carmina Burana” de Carl Orff (20 septembrie)
-Concertul susţinut de ziua municipiului Oradea la Teatrul ,,Regina Maria” (12 octombrie)
-La 1 noiembrie s-a prezentat Recviemul W.A.Mozart
-În 29 noiembrie Concertul În memoriam lui Miron Raţiu (fost dirijor al Filarmonicii timp de 35 de
ani)
-Concertul dedicat Sărbătorilor de iarnă - Oratoriul de Crăciun de J.S.Bach. (20 decembrie 2012).
Lucrări mai de seamă programate: Carmina Burana; Recviem (Mozart, Verdi, Bach);
Poema Română (George Enescu).
Dintre invitaţii care au participat la concertele noastre: Dirijori pe lângă dirijorii permanenţi:
Romeo Rîmbu şi Jankó Zsolt au fost: Arthur Arnold; Dorin Frandeş; Ilarion Ionescu-Galaţi;
Stanlay Sperber (Israel); Sabin Pautza; Victor Dumănescu; Radu Popa; Tiberiu Popovici (Franţa).
Solişti vioară: Florin Croitoru, Gabriel Croitoru, Daniel Podlovski, Line Ildikó (Ungaria); Cristina
Anghelescu; Virgine Robilliard (Franţa) etc.
Pian: Csiky Boldizsár, Kiyoto Togawa (Japonia); Lucian Velciu; Silvia Zbârciu; Horia
Mihail; Michele Innocenti (Franţa); Giorgos Konstantinou (Grecia); Sergiu Cârstea (trompetă);
Petrea Gâscă (Corn); Gáti Sándor (oboi) şi alţi solişti.
S-a aniversat 150 de ani de la naşterea compozitorului Claude Debussy.
Ca solişti ne-au fost oaspeţi: Carmen Gurban, Mihaela Binder (Austria), Toni Bardon,
Borsos Edit, Nicoleta Colcear, Varvari Gabriella etc.
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În urma acestor concerte spre bucuria noastră numărul melomanilor care ne onorează cu
prezenţa a crescut simţitor, având aproape 8651 de spectatori. Îmbucurător este faptul că, în număr
mare vin tinerii la concertele noastre.
S-au ţinut 20 Conferinţe de presă prezentând activitatea noastră în peste 90 de articole în
mass-media locală şi naţională, în care s-a prezentat programul şi prototagoniştii concertelor din
acea săptămână.
Din prezentarea situaţiilor economice rezultă că în acest an am reuşit să facem o serie de
lucrări de reparaţii şi amenajări cu forţe proprii: igienizare prin zugrăvire, vopsirea birourilor,
geamurilor, sala de spectacole, izolarea acoperişului clădirii, reparaţii la instalaţia de apă, la
sistemul de iluminat.
S-a amenajat noua locaţie a Casei de bilete (vechea fiind obligaţi să o predăm Şcolii de Artă
,,Francisc Hubic”) .
S-a făcut instruirea angajaţilor pentru a lua măsuri pentru reducerea cheltuielilor de consum
cu energia electrică, termică şi a consumabilelor.
S-a reuşit să se achiziţioneze prin donaţie un clarinet şi să se asigure accesoriile necesare
instrumentiştilor. Prin sponsorizare s-a primit o imprimantă.
Din prezentarea raportului de activitate, rezultă că Filarmonica de Stat Oradea în perioada
30 iunie 2012- 31 decembrie 2012 a avut o activitate prin care a reuşit să asigure concerte şi
spectacole de bună calitate despre care melomanii bihoreni au avut păreri laudative.
În urma Hotărârii Nr.234/28 .09.2012 a Consiliului Judeţean s-a hotărât retragerea dreptului
de administrare a Filarmonicii de Stat asupra spaţiilor ocupate de către Teatrul ,,Regina Maria”,
Teatrul ,,Szigligeti Szinház” şi Şcoala de Arte ,,Fransisc Hubic”. Protocoalele de predare-primire sau făcut în data de 27 noiembrie 2012.
4. ŞCOALA DE ARTE ”FRANCISC HUBIC” ORADEA
Şcoala de Arte „Francisc Hubic” din Oradea este o instituţie publică de cultură cu profil de
învăţământ artistic, având personalitate juridică şi care funcţionează sub autoritatea Consiliului
Judeţean Bihor.
Şcoala de Arte “Francisc Hubic” este şi a fost implicată în derularea unor proiecte culturalartistice în colaborare cu Consiliul Judeţean Bihor şi cu alte instituţii de profil, respectiv
Filarmonica de Stat Oradea, Facultatea de Muzică din cadrul Universităţii Oradea, Centrul de
Creaţie, Teatrul “Regina Maria”, Teatrul Maghiar “Szigligeti Szinhaz”.
Oglinda activităţii instituţiei, a realizărilor ei, a traducerii proiectelor proprii îşi găseşte
reflectarea în participarea cursantilor şi profesorilor la festivaluri, gale, concursuri, spectacole,
expoziţii, saloane, tîrguri, etc., atît la nivel naţional cât şi internaţional. Elevii Şcolii de Arte
”Francisc Hubic” s-au numărat printre protagonişti, obţinând premii la toate secţiunile (muzică
clasică, uşoară, populară).
Avînd relaţii foarte bune şi transparente cu întreaga mass–media orădeană, atît în limba
romậnă cît şi cea în limba maghiară, ne preocupăm în permanenţă de îmbunătăţirea promovării
activităţii instituţiei noastre. Astfel, la fiecare început de an de curs, la debutul lunii septembrie,
avem o campanie susţinută de toate ziarele şi televiziunile orădene, în vederea examenelor de
admitere, ce au loc înainte de începerea cursurilor (15 septembrie).
Orice eveniment artistic din viaţa şcolii noastre, este amplu reliefat de mass-media orădeană
şi nu numai, prin articole şi imagini sugestive, prin interviuri şi imagini televizate.
Şcoala de Arte “Francisc Hubic” are mai multe formaţii proprii etalon, care au repurtat multe
succese pe plan local, naţional, prin numeroase apariţii în spectacole, festivaluri etc. şi care au
realizat un număr însemnat de casete şi înregistrări audio, video, D.V.D.-uri şi emisiuni televizate.
Aceste formaţii fac parte din proiectele proprii, realizate în cadrul programelor, la sediul
şcolii. Le enumerăm, într-o ordine aleatorie:
¾ Orchestra populară “Rapsodia bihoreană” - condusă de prof. Liviu Buţiu
¾ Grupul vocal folcloric “Lioara” coordonat de prof. Antonela Ferche Buţiu
62

¾ “Trio de jazz” – pregătit de prof. Ari Nagy Alexandru
De asemenea Bursa “Excelsior” – “o şansă pentru fiecare prin artă” se derulează ca şi
proiect propriu, tot la sediul instituţiei.
Şcoala de Arte îşi dezvoltă propriile proiecte şi în afara sediului, în judeţ, prin Secţiile
Externe, după cum urmează:
1.Canto popular - Beiuş – prof. Florin Mariş Hinsu
2. Vioară cu goarnă - Beiuş – prof. Buţiu Liviu
Trebuie amintite şi schimburile de experienţă între Şcoala de Arte “Francisc Hubic” din Oradea
şi şcolile similare din Tg. Mureş, Baia Mare, Braşov, Bucureşti, Rîmnicu Vîlcea, Reşiţa etc.
Toate cadrele didactice din instituţie sunt implicate atât în procesul de învăţământ artistic
cât şi în realizarea unor spectacole, concerte, vernisaje şi asigură o participare cât mai performantă
a cursanţilor la diferite concursuri, festivaluri, emisiuni, filmări etc.
Şcoala de Arte “Francisc Hubic” din Oradea este angrenată în desfăşurarea mai multor
proiecte, în calitate de partener.
5. CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII
TRADIŢIONALE BIHOR
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor a iniţiat şi
desfăşurat în anul 2012 proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al
culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă: cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei
populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului; stimularea creativităţii şi talentului;
cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative
neprofesioniste în toate genurile, şi anume muzică, coregrafie, teatru popular, arte populare, arte
plastice, artă fotografică etc.
S-au desfăşurat programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor judeţului Bihor,
valorificând şi obiceiurile tradiţionale din comunităţile judeţului; coordonarea metodologică a
activităţii aşezămintelor culturale de nivel judeţean respectiv cămine culturale, case de cultură,
universităţi populare;
S-a procedat la elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea
creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste.
Au fost iniţiate proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi
creaţiei populare autentice astfel:
-s-a încheiat un partenerit pentru perioada octombrie 2012-august 2013 cu Televiziunea Română
pentru realizarea emisiunii „Zestrea românilor”, producător TVR Carmen Stoica. La finalul acestui
ciclu de filmări CJCPCT Bihor şi CJ Bihor vor fi beneficiari ai 15 filme ce reconstituie tradiţiile
populare din judeţul nostru (de la ciclurile de trecere: naştere, nuntă înmormântare, obiceiuri cu
privire la sărbătorile religioase Crăciun, Florii, Paşte etc, obiceiuri agricole, meşteri populari, case
tradiţionale etc.).
-s-a încheiat în luna noiembrie un parteneriat cu Centrum Kultury “Zamek” Polonia pentru un
proiect intitulat History unites. History lives ce va fi depus la Componenta 1.2.1 a Programului
Cultura din partea centrului polonez.
-s-a încheiat un parteneriat cu Asociaţia EuroFoto Art Oradea şi Asociaţia Artiştilor Fotografi din
România împreună cu care s-a realizat doiesprezece expoziţii de artă fotografică în Oradea şi în
ţară. De asemenea, împreună cu Asociaţia EuroFoto Art Oradea s-a realizat pentru prima data un
salon internaţional de artă fotografică cu imagini din Bihor: Salon internaţional “Bihorul Pitoresc”.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor a respectat
şi a pus în aplicare toate hotărârile emise de Consiliul Judetean Bihor şi legislaţia specifică
centrului.
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6. MUZEUL ”ŢĂRII CRIŞURILOR” ORADEA
Complexul muzeal orădean funcţionează în baza Legii Muzeelor şi Colecţiilor nr. 311/2003
şi pe baza unor reglementări interne aprobate şi de forul tutelar, Consiliul Judeţean Bihor.
În anul 2012 „Muzeul Ţării Crişurilor” a desfăşurat o activitate expoziţională, cultural-ştiinţifică şi
de cercetare ce a fost reflectată cu generozitate atât în presa scrisă locală şi cea naţională, cât şi în
cea de peste hotare. Activitatea expoziţională din cadrul „Muzeul Ţării Crişurilor” a avut o
deosebită importanţă deoarece au avut loc foarte multe expoziţii atât în ţară cât şi în străinătate.
Numărul de vizitatori pe anul 2012 a fost de 24.359. Această cifră include:
- bilete de intrare la muzee;
- gratuităţi obligatorii şi cu ocazia unor programe cu şcolile;
- vernisaje, lansări de carte;
- Tîrgul meşterilor populari;
- vizitatori la expoziţiile organizate în străinătate.
Manifestările cultural-artistice realizate în anul 2012 au fost numeroase, iar activitatea
ştiinţifică de asemenea a avut o importanţă deosebită, Muzeul Ţării Crişurilor fiind implicat în mai
multe proiecte europene.
Rezultatul tuturor acestor colaborări este imaginea pozitivă pe care o are muzeul atât pe
plan local, cât şi pe cel naţional şi internaţional.
Site-ul instituţiei muzeale rămîne în continuare un reper de referinţă pentru cunoaşterea
interesului publicului pentru activităţile desfăşurate aici. Toate manifestările cultural-ştiinţifice şi
expoziţionale organizate de şi în cadrul Muzeului Ţării Crişurilor sînt anunţate atît la pagina de
noutăţi a site-ului, cît şi pe prima pagină a acestuia, într-un loc extrem de vizibil, prin sistem de
avertizare, care să atragă atenţia asupra acţiunii în derulare. De asemenea, se preconizează crearea
unei pagini proprii a instituţiei pe reţeaua de socializare facebook, prin intermediul căreia să
difuzăm toate activităţile. Această modalitate de a ne face publicitate ne va permite să putem purta
un dialog în timp real cu publicul interesat de acestea. Activitatea Secţiei de Relaţii publice şi
Expoziţii şi-a adus un aport considerabil şi în 2012, deoarece, independent de comunicarea cu
mass-media, prioritară rămîne în continuare, pentru instituţia muzeală orădeană, comunicarea
directă cu publicul său ţintă. Aceasta s-a realizat prin intermediul afişelor, pliantelor şi fluturaşilor
care prezintă programul activităţilor, prin intermediul anunţurilor care se trimit cu regularitate către
publicul larg, dar şi membrilor Asociaţiei „Prietenii Muzeului Ţării Crişurilor”.
Referitor la stadiul de îndeplinire şi modul de aplicare a hotărârilor Consiliului Judeţean
Bihor, menţionăm că s-au aplicat hotărârile privind aprobarea Organigramei, Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare şi a Statului de Funcţii ale Complexului Muzeul Ţării Crişurilor.
7. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ”GHEORGHE ŞINCAI” ORADEA
Biblioteca Judeţeană „Gh. Şincai” Bihor Oradea face parte din sistemul de instituţii
culturale subordonate Consiliului Judeţean Bihor. Biblioteca, prin proiectele şi programele lansate
pe parcursul anului, sprijină atât activitatea instituţiilor de învăţământ, de cultură, cât şi societatea
civilă, în realizarea activităţii lor oferindu-i suport documentar şi spaţii adecvate pentru
desfăşurarea proiectelor propuse, având în vedere strategia culturală UE, în mod deosebit în
sprijinirea diversităţii culturale.
În cursul anului 2012, Biblioteca Judeţeană „ Gh. Şincai” Bihor a colaborat cu urmatoarele
instituţii:
- autorităţi publice si alte instituţii: Consiliul Judeţean Bihor, Instituţia Prefectului Bihor, Primăria
Municipiului Oradea, primării din judet, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Casa Corpului
Didactic, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici etc.
- instituţii de cultură: Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural, Centrul Judeţean Pentru
Conservarea Şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Complexul Muzeal al Ţării Crişurilor, Revista
Familia, Arhivele Statului Filiala Bihor, Teatrul Regina Maria, Teatrul Szigligeti, Filarmonica de
Stat Oradea, Episcopia Greco-Catolica Oradea.
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- organizatii neguvernamentale: Asociaţia Down, Uniunea Femeilor din Bihor, Asociaţia Femeilor
Ortodoxe Române Filiala Bihor, Fundaţia Ruhama, Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practica
Privată din România Filiala Bihor, Asociaţia „Kids Heaven” Iaşi, Asociaţia Zibo Help,
Administraţia Naţională „Apele Române”, Fundaţia Pro Universitate „Partium”. Asociaţia Waldorf
Oradea, Fundaţia Irex România, Asociaţia Naţională a Bibliotecilor şi Bibliotecarilor Publici din
România, Asociaţia Nevăzătorilor din România, Lions Club 22 Oradea, Asociaţia „Morăriţa”,
Asociaţia Artiştilor Fotografi din România.
- universităţi, licee, colegii din municipiul Oradea: Universitatea Oradea, Colegiul Naţional „Iosif
Vulcan”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Liceul Teologic Greco Catolic, Liceul Episcop „Roman
Ciorogariu”, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”, Gradiniţa cu Program Prelungit nr. 27, Colegiul
Tehnic „Transilvania”, Gradiniţa cu Program Prelungit Nr. 23, Liceul cu program Sportiv
„Bihorul”, Şcoala Generală Lucreţia Suciu, Scoala Gimnazială Nojorid, Colegiul Tehnic Vadul
Crisului.
- edituri: 59 edituri şi redacţii de reviste din judeţul Bihor şi editurile din ţară
- colaboratori la nivel national si international: Fundaţia Irex, Asociaţia Naţională a Bibliotecilor
şi Bibliotecarilor Publici din România, Colectura Cărţii pentru Biblioteci Budapesta; Asociaţia
Balassi Bruxelles, Centrul Cultural şi Biblioteca «Meliusz Juhasz Peter» Debrecen, Centrul
Cultural din Bekescsaba, Asociaţia EUROED Bucureşti, Centrul de Pregatire Profesională în
Cultura Bucureşti, Biblioteca Naţională a României, Asociaţia Francofonă Filiala Bihor,
Bibliothèques et Médiathèques Francophones - Libourne – Franţa, Asociaţia culturală a Românilor
din Létavertes – Ungaria, Asociaţia Femeilor Ortodoxe din Ungaria.
Biblioteca Judeţeană „Gh. Şincai” este un centru cultural şi de informare comunitară al
Judeţului Bihor şi Municipiului Oradea; ea este o parte integrată a sistemului naţional
informaţional, o instituţie de importanţă strategică prin asigurarea accesului la informaţii de orice
tip, ţinând cont de cerinţele societăţii, de cunoaştere şi de diversitate culturală a acesteia.
Activitatea instituţiei a fost organizată având în vedere misiunea şi obiectivele principale propuse
pentru anul calendaristic 2012.
Beneficiarii Bibliotecii Judeţene „Gh. Şincai” provin din cele mai diverse categorii
socioprofesionale şi de vârstă. Din anul 2012 a crescut numărul solicitarilor noilor servicii de
bibliotecă din partea utilizatorilor seniori (pensionari) – cursurile de iniţiere în utilizarea
calculatorului. Cursurile reprezintă activităţi organizate în cadrul Educaţiei Permanente, cu
oportunităţi de continuare şi în alte specialităţi.
De asemenea, a organizat o serie de manifestări culturale, expoziţii tematice, lansări de carte,
expoziţii de artă plastică, artă fotografică şi cursuri.
Din punct de vedere financiar în semestrul II al anului 2012 s-au cheltuit 48654,99 lei
pentru achizitia a 4246 de u.b.; iar prin donaţii în valoare de 67.166,89 lei 6.367 u.b documente.
În colectiile bibliotecii au fost luate în evidenta în anul 2012 10901 u. b. în valoare de
169.279,2 lei, astfel încât în semestrul II au fost luate în evidenţă 4263 u.b în valoare de 79426,06
lei – situaţie care după tipuri de documente şi modalităţi de achiziţii se prezintă astfel:
TIP DOCUMENT
CANTITATE
VALOARE
CARTI
3484
63053,14
CARTI DEPOZIT LEGAL
295
4896,85
PERIODICE
23
476,00
PERIODICE DEPOZIT LEGAL
148
1873,81
MATERIALE AUDIO-VIZUALE
274
8551,26
MATERIALE AUDIO-VIZUALE D.L
39
575
TOTAL
4263
79426,06
Biblioteca Judeţeană şi-a îndeplinit atribuţiile proprii şi cele ce rezultă ca număr a
hotărârilor Consiliului Judeţean Bihor pe anul 2012.
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8. REVISTA DE CULTURĂ ”FAMILIA”
În anul 2012 activitatea instituţiei s-a desfăşurat conform Proiectului de management având
ca obiect obligaţia managerului de a asigura organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii
instituţiei pe baza cererii definite de autoritate în Caietul de obiective, în respectul dispoziţiilor
legale în vigoare.
Colectivul redacţional a realizat editarea lunară a revistei, îndeplinind programul (1) de
editare a 12 numere anual.
În perioada de referinţă, Revista de cultură FAMILIA şi-a menţinut, şi-a consolidat şi şi-a
lărgit colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi.
Tradiţia instituţiei noastre, îndelungată şi prestigioasă în timp – FAMILIA a împlinit şi a aniversat
în luna octombrie 2012: 147 ani de la înfiinţare, 47 de ani de continuitate a actualei serii, a V-a, şi
22 de ediţii anuale ale „Zilelor Revistei FAMILIA” –, presupune angajarea sa dinamică,
substanţială şi valoroasă în viaţa comunităţii, imperativ căruia în perioada de referinţă i s-a acordat
importanţa cuvenită. Această angajare s-a exprimat în două modalităţi principale: prin programele
şi proiectele proprii ale revistei şi prin participare în calitate de partener, într-una din formele: coorganizator, co-iniţiator, invitat, participant etc. la programe/proiecte aparţinând altor instituţii.
În ordinea importanţei, a complexităţii şi a impactului cu viaţa comunităţii, editarea revistei în
numere lunare a constituit obiectivul esenţial. Este programul prin care revista îşi îndeplineşte
misiunea de factor cultural specific. Activitatea instituţiei se reflectă însă şi în
programele/proiectele menite să lărgească oferta culturală.
La acest capitol managementul a reuşit să atragă surse alternative din partea Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional, Uniunea Scriitorilor, Primăria Oradea, Asociaţia
A.R.I.E.L.
Programul (2) Zilele Revistei Familia, din surse atrase, însemnând 1 proiect mediu, a fost
îndeplinit în luna octombrie, 18-20, Ediţia XXII. Invitat de onoare – poetul, criticul, prof.univ. ION
POP – confesiuni şi recital poetic, premiul de excelenţă al revistei Familia. Colocviu: Scriitorii
români şi imperativul identităţii naţionale. Concursul poetic „Ce se vede” şi colocviul „Miza pe
tineri”. Lansări de carte: Investiţia prevăzută în acest proiect (2000 lei) a beneficiat de o creştere a
bugetului din surse atrase alternative la 5.000 lei.
Programul (3) Saloanele Revistei „Familia”, prevăzut a se realiza din surse atrase , a fost
restructurat prin trecerea la programul de Parteneriate fără finanţare din parte instituţiei. Proiectele
cuprinse în program au fost realizate în parteneriat cu „Academia Civică”, Filiala Oradea,
Facultatea de Litere a Universităţii Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor, Biblioteca Judeţeană
„Gheorghe Şincai”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” , Colegiul Naţional „Iosif Vulcan”,
Asociaţia Francofoniei Oradea ş.a.
Programul (4) Participări la manifestări de specialitate, din venituri proprii, a fost realizat
prin:
- Reprezentarea instituţiei la Tabăra de creaţie de la Săvârşin
- Reprezentarea instituţiei la Turnirul poetic de la Efes (Turcia)
- Participarea la Întâlnirile de la Letavertes (Ungaria)
- Participarea la Festivitatea Premiile Uniunii Scriitorilor – Arad – decembrie unde au primit
premii Ioan Moldovan şi Traian Ştef
- Lectură publică Ioan Moldovan în „Sala Oglinzilor” , Uniunea Scriitorilor Bucureşti
- Participare la Gala Poeziei Româneşti Contemporane . Ateneu, Bucureşti
Programul (5) Editare tipărituri din surse atrase a prevăzut 2 proiecte pentru anul 2012. S-a
realizat 1 proiect.
Programul (6) Parteneriate fără finanţare din partea instituţiei avea prevăzut un
număr de 6 proiecte. S-au realizat 12 proiecte prin efortul managerului de a asigura instituţie o mai
bună vizibilitate.
Programul (7) Site-ul Revistei – www.revistafamilia.ro - din venituri proprii – s-a
realizat în condiţii superioare prin creşterea numărului de accesări înregistrându-se peste
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5.000 de acceptări de „prieteni ai Revistei de cultură FAMILIA” şi trecerea la un statut
superior al site-ului revistei.
Acţiunile de promovare a proiectelor proprii ale instituţiei, respectiv cele întreprinse pentru
îmbunătăţirea promovării imaginii instituţiei s-au realizat prin eforturile redacţiei şi prin
demersurile individuale ale fiecărui membru al redacţiei. Astfel:
- Pe site-ul instituţiei (www.revistafamilia.ro) sunt postate numerele editate în perioada de
referinţă, într-un demers de continuitate ,cu scopul de a face accesibilă on-line revista
publicului larg; în 2012 numărul de vizitatori era cu aproape 50.000 mai mare decât în
2011.
- Pe reţeaua de socializare Facebook revista a fost apreiată de peste 6.300 de vizitatori
- Reprezentarea instituţiei la Târgul de carte „Bookfest”, Bucureşti, nov. 2012, prin redactorii
Ion Simuţ, Mircea Pricăjan şi Ioan Moldovan
Semnalarea manifestării „Zilele Revistei FAMILIA”, ediţia a XXII-a, oct. 2012 în presa culturală
(revistele „Viaţa Românească”, „Tribuna”, „România literară”, „Caiete Silvane” etc.), în presa
locală şi în media radio-TV (3 interviuri la „Radio Cluj”, 2 interviuri la TVInfo Arad, 2 interviuri
la Radio Maria, prezentări la Radio Timişoara, TVR Cultural).
9. REVISTA CULTURALĂ ”VARAD”
Programul de editare a Revistei Várad, însemnând 12 numere pe an din surse de finanţare
subvenţie, a fost îndeplinit la termenul fixat. Managementul a reuşit să atragă în semestrul II surse
de la Ministerul Culturii în suma de 25.000 lei. Programul de editare a Săptămânalului
Biharország, însemnând 50 numere pe an din surse de finanţare subvenţie, a fost îndeplinit la
termenul fixat. Managementul în semestrul II a reuşit să atragă surse alternative din partea
Fundatiei Communitas în valoare de 12500 lei, respectiv pentru editarea a trei volume de literatura
8000 lei. Investiţiile în proiectele realizate au fost riguros respectate. Programul Seratele literare
Törzsasztal au fost organizate în semestrul II de 4 ori ori. Venituri proprii din traducerea
Monitorului Oficial al Judeţului Bihor: 10000 RON. Venituri proprii din vânzări si abonamente
(iulie-decembrie): 2523 RON. Total venituri proprii: 58023 RON.
În cursul anului Revista culturală Várad a iniţiat mai multe acţiuni culturale colaborând cu
alte instituţii culturale.
În luna noiembrie am participat ca coorganizator la organizarea „Maratonului de Carte
Oradea”, ediţia a IV-a, organizat la Teatrul Arcadia.
Programul Minimal (P.M.) a prevăzut 12 proiecte/an. În semestrul II s-au realizat
următoarele:
- parteneriat cu Societatea Scriitorilor (Szépírók Társasága) – coorganizarea seratelor Torzsasztal
- parteneriat cu Editura Riport si Editura Europrint – participare la festivalul Internaţional a Cărţii
din Tg. Mures (noiembrie 2012)
- Colaborare internaţională - cu revistele literare Barka (Bekescsaba). Serată literară în septembrie
2012.
Peste 25 de semnalări a proiectelor literare în presa locală şi culturală (Bihari Napló,
Reggeli Újság, Krónika, Erdélyi Riport, Televiziunea Transilvania, www.eirodalom.ro etc.) în
perioada iunie-decembrie.
Site-ul Revistei www.varad.ro si www.biharmegye.ro s-a realizat în condiţii superioare prin
creşterea numărului de accesări şi finalizarea noului design. A crescut numărul cititorilor din
localităţile judeţului Bihor prin săptămânalul Biharorszag editat de Revista de cultura Varad. Au un
succes semnificativ paginile facebook ale revistelor editate de instituţie la sfârsitul anului 2012.
Varad: www.facebook.com/varadfolyoirat si www.facebook.com/biharmegye.
Apariţiile revistei şi programele organizate de Revista Culturală Várad sunt în continuu
prezente în presa locală şi naţională, cel mai frecvent în paginile publicaţiilor locale Bihari Napló şi
Reggeli Újság, a celor naţionale maszol.ro, Erdélyi Riport şi Kronika, respectiv în diferite emisiuni
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TV, precum şi pagini de web culturale.
Editare tipărituri din surse atrase prevăzut pentru anul 2012: în luna noiembrie a apărut
editat de Revista Varad volumul redactorului Szilágyi Aladár, a poetului Gittai István, Goron
Sándor şi a scriitoarei Tóth Ágnes.
Sediul revistei fiind utilizat pentru întâlniri literare, prezentări de carte, respectiv pentru a
permanentiza legătura cu cititorii. Avem posibilitatea de a deveni unul dintre locaţiile culturale
centrale ale reşedinţei de judeţ.
În cursul anului 2012 redactorii revistei Varad şi-au adus contribuţia profesională în
redactarea altor volume prezentate la cel de-al IV-lea Maraton al Cărţii.
Continuă să dea roade iniţiativa de a face cunoscută revista culturală Várad într-un cerc mai
larg, dincolo de graniţele judeţului. În decursul toamnei revista culturală Varad a participat ca
invitat la Festivalul Internaţional de carte de la Târgu Mureş, unde am oficiat o prezentare de
revistă. În octombrie 2012 Revista Varad a fost invitată de cenaclul literar din Gyula.
În semestrul II 2012 nu au fost modificări privind organigrama instituţiei.
Lista programelor şi proiectelor culturale proprii prevăzute în proiectul de management
pentru perioada 2012:
Denumirea
Devizul
Devizul
Nr.
Programul
Tipul proiectului
proiectului
estimat
realizat
crt.
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Proiecte mici
Dialoguri, lansări 400
400
1
de carte
Proiecte medii
Könyvmaraton,
80000
80252
2
Törzsasztal
Proiecte mari
Editare Varad,
150000
160057
3
editare
Biharország
Total:
Total:
Total:
Total:
4
230400
245709
Scurtă descriere a programelor culturale:
Editarea Revistei “Várad”: 6 numere pe semestrul II 2012, Editarea săptămânalului
Biharország: 25 numere pe semestrul II 2012 (redactare, tehnoredactare, selecţia materialelor,
corectură, ilustrare, promovare).
Zilele Könyvmaraton, Maratonul de Carte: manifestare complexă, întâlniri cu scriitori,
recitaluri, lansări de carte, spectacole, vernisaje de expoziţii. Scopul: Creşterea prestigiul revistei,
educare culturală-estetică. (Noiembrie 2012.)
Serate Törzsasztal: întâlniri cu scriitori renumiţi, 4 sertate în semestrul II.
Administrarea site-urilor revistei varadlap.ro si biharmegye.ro precum şi paginile Facebook.
Dialoguri scriitor-cititor, lansări de carte: 2 evenimente în sediu, 1 în judeţ.
10. SERVICIUL PUBLIC DE EDITARE A MONITORULUI OFICIAL AL JUDEŢULUI
BIHOR
Serviciul Public de Editare a Monitorului Oficial al judeţului Bihor s-a înfiinţat în 2 mai
2005, conform Hotărârii nr. 40 din 26 aprilie 2005, a Consiliului Judeţean Bihor şi a început
activitatea din 1 iunie 2005. Serviciul a luat fiinţă conform prevederilor O.G. Nr. 75/2003 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor
administrative teritoriale.
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.
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În perioada susnumită, Serviciul a funcţionat cu 3 angajaţi cu normă întreagă (redactor şef,
redactor şi tehnoredactor) şi 2 angajaţi cu câte jumătate de normă (contabil şef şi resurse umane).
Cheltuielile necesare funcţionării Serviciului Public de Editare a Monitorului Oficial au fost
asigurate din subvenţii de la bugetul Consiliului Judeţean Bihor, după cum urmează:
- salarii şi contribuţii aferente
27.495,00 lei
- investiţii
- obiecte de inventar
- tipărire, cheltuieli poştale şi de întreţinere
61.227,00 lei
TOTAL
88.722,00 lei
În perioada 01.07.2012-31.12.2012 au fost tipărite 6 numere din Monitorul Oficial al
judeţului Bihor, în câte 200 de exemplare şi 4 numere din Monitorul Oficial al Consiliului Local al
municipiului Oradea, în câte 100 de exemplare, numărul de pagini variind între 8-92, în funcţie de
volumul informaţiilor care urmau să se facă publice.
În conformitate cu normele legale, Monitorul Oficial al judeţului Bihor este difuzat la toate
primăriile din judeţ, serviciile deconcentrate şi unităţile bugetare. În plus, pe baza unui parteneriat
recomandat de Guvernul României, trimitem câte un exemplar la fiecare consiliu judeţean din ţară.
Monitorul Oficial în care se publică Hotărârile Consiliului Local al municipiului Oradea se
difuzează conform solicitării instituţiei Primăriei. În municipiu, activitatea de difuzare se
efectuează de către personalul Serviciului, iar în judeţ se expediază prin poştă.
Conform O.G. nr. 75 din 28 aprilie 2003, pe această cale 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. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
La începutul anului 2012, Consiliul Judeţean Bihor avea în subordine un număr de 16
unităţi de învăţământ special în municipiul Oradea şi în judeţ. În urma unei reorganizări, în
domeniul învăţământului special, în luna februarie a fost aprobată prin hotărâre Reţeaua
Şcolară pentru anul şcolar 2012-2013, unde au fost comasate Grădiniţa nr. 4 Marghita cu
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Popeşti şi grupele de învăţământ special de la Liceul
Teoretic Bratca cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tileagd, finanţate de către
autoritatea judeţeană.
În prezent există clase de învăţâmânt special în 14 unităţi de învăţâmânt, atât în
municipiul Oradea, cât şi în judeţ.
În anul 2012 au fost înlocuiţi prin hotărâre de consiliu judeţean membrii în consiliile
de administraţie la toate unităţile de învăţământ special din Oradea şi judeţ care sunt finanţate
de autoritatea judeţeană.
În cadrul şcolilor speciale, s-a desfăşurat o bogată şi variată activitate care a contribuit la
îmbogăţirea şi dezvoltarea procesului instructiv-educativ şi recuperator a elevilor cu dizabilităţi.
Există o colaborare permanentă între şcolile speciale şi Consiliul Judeţean Bihor. În
desfaşurarea procesului instructiv-educativ s-a realizat concordanţa între curriculumul naţional şi
oferta educaţională a unitaţiilor prin aplicarea programelor în vigoare la toate clasele în funcţie de
profil, an de studii şi forma de şcolarizare.
12. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
BIHOR
Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor s-a
desfăşurat pe baza strategiei adoptate de Consiliul Judeţean Bihor, strategie care a vizat
implementarea reformei în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, răspunzând nevoilor şi
cerinţelor locale.
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Prin activitatea desfăşurată, DGASPC Bihor a deservit la 30.06.2012 un număr de 22.456
beneficiari, iar la 31.12.2012 un număr de 22.560 beneficiari, prezentat în tabelul următor:
Copii în sistemul de protecţie
1854
Adulţi în sistemul de protecţie
390
Beneficiari servicii de sprijin, recuperare,
549
consiliere pentru adulţi şi copii
Persoane cu handicap neinstituţionalizate
Copii: 1306
Adulţi: 18.129
Beneficiari în serviciile externalizate (13 servicii) Copii: 133
Adulţi: 199
La începutul anului 2012 în organigrama DGASPC Bihor erau cuprinse un număr de 1289,5
posturi din care 183 funcţii publice şi 1106,5 posturi contractuale. Prin reorganizarea unor servicii,
au avut loc unele modificări în structura organizatorică a instituţiei, astfel că în luna octombrie
2012 a fost aprobată de către Consiliul Judeţean Bihor o noua organigramă care cuprinde un număr
de 1270,5 posturi, din care 180 funcţii publice şi 1090,5 posturi contractuale, numărul de posturi
reducându-se cu 19 (3 funcţii publice şi 16 posturi contractuale) faţă de structura anterioară.
La această dată există un număr de 118 posturi vacante (75 pe perioadă nederminată şi 43
temporar vacante), din care 35 funcţii publice (15 pe perioadă nederminată şi 20 temporar vacante)
şi 83 posturi contractuale (60 pe perioadă nederminată şi 23 temporar vacante). Numărul mare de
posturi vacante existente şi imposibilitatea ocupării acestora datorită restricţiilor bugetare face ca
activitatea să se desfăşoare cu dificultate, în special cea de îngrijire şi asistenţă a beneficiarilor din
centrele rezidenţiale, unde există dificultăţi în ce priveşte asigurarea permanenţei.
Evenimente organizate:
- în perioada 20.07. - 22.07.2012 la Târgul Meşterilor Populari au fost promovate
serviciile sociale furnizate de către Direcţie şi expuse spre vânzare produsele confecţionate de către
persoanele adulte cu handicap, beneficiare de servicii sociale în Centrul cu Profil Ocupaţional
pentru Persoane cu Dizabilităţi Wihelmina;
- cu ocazia Zilei Internaţionale a Tineretului, s-au organizat în Orăşelul Copiilor, o serie
de programe pentru copiii şi tinerii instituţionalizaţi. Aceste activităţi au cuprins ateliere de creaţie,
un program distractiv cu clovni şi concursuri de desene. Toate manifestările înscrise pe agenda zilei
au fost finalizate cu acordarea de premii şi cadouri pentru toţi copiii şi tinerii prezenţi. La
eveniment au luat parte aproximativ 100 de copii din Centrele de Plasament pentru Copiii cu
Dizabilităţi Oradea. Parteneri în desfăşurarea acestui eveniment au fost Administraţia Imobiliară
Oradea şi Serviciul Internaţional de Salvare a Copiilor;
- organizarea petrecerii timpului liber (tabară) în cadrul Centrului de recreere pentru copii şi
tineri Irene Roween Pădurea Neagră, a unui număr de 500 copii şi tineri, însotiţi de personalul din
case şi centre;
- cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice s-a organizat în colaborare cu tinerii de
la Forumul Democratic German şi cu corul „Traian Moşoiu”, un program artistic în cadrul
Complexului de servicii Ciutelec, pentru beneficiarii unităţii de asistenţă socială; cu ocazia acestei
zile s-au oferit cadouri beneficiarilor şi s-a organizat pentru aceştia o masă festivă;
- participarea la „Gala Dansului”, eveniment organizat de Asociaţia DOWN Oradea, a
copiilor din cadrul CPCD nr.2 şi nr.3 din Oradea, care au prezentat un program artistic;
- cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi au fost organizate două
evenimente:
a) “Ziua Porţilor Deschise”, eveniment organizat la CRCD Oradea, cu ocazia căruia diverse
persoane care au dorit să cunoască activitatea centrului au putut vizita această unitate;
b) Expoziţie de lucrări artistice realizate de copiii şi tinerii din centrele din structura DGASPC
Bihor şi prezentarea unui program artistic (colinde, cântece, poezii) de unii dintre beneficiari;
− în parteneriat cu Teatrul „Regina Maria”, cu ocazia apropierii Crăciunului, la Teatrul
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„Arcadia”, s-a organizat un program artistic pentru beneficiarii din centrele de plasament
din Oradea, ocazie cu care s-au distribuit cadouri de Crăciun beneficiarilor prezenţi;
− în luna decembrie s-a desfăşurat acţiunea „Moşul călător”, prin care s-a distribuit cadouri
copiilor din centrele de plasament;
Campanii de informare:
− s-au organizat conferinţe de presă, comunicate de presă, materiale informative si interviuri
în mass-media privind serviciile oferite de direcţie, promovarea drepturilor copilului, a
persoanelor cu handicap, prevenirea abandonului şi a separării copilului de familia sa,
procedura adopţiei, etc.
− în perioada 30.06.2012 – 31.12.2012 au fost 79 apariţii în mass-media scrisă, audio sau
vizuală la nivel local sau naţional pentru promovarea şi mediatizarea serviciilor şi
activităţilor DGASPC Bihor, în vederea creerii unei imagini pozitive a beneficiarilor şi
popularizarea drepturilor acestora,
− au fost elaborate materiale publicitare (pliante) care au fost diseminate în rândul
beneficiarilor şi colaboratorilor cu care se intră în contact şi/sau cu prilejul unor
evenimente/ocazii organizate;
− De asemenea Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, a fost
partener în organizarea următoarelor campanii de informare/evenimente:
− Campania de prevenire a violenţei intrafamiliale în judeţul Bihor organizată în perioada
26.11.-10.12.2012 de către Uniunea Femeilor Bihor, Inspectoratul de Poliţie al judeţului
Bihor, Inspectoratul Şcolar Bihor, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane;
− „Săptămâna prevenirii criminalităţii” organizată în perioada 24-28 septembrie 2012 de
către Inspectoraul de Poliţie al judeţului Bihor. Cu ocazia acestui eveniment DGASPC
Bihor a primit diploma de excelenţă pentru activitatea desfăşurată de-a lungul celor 7 ani de
activitate în domeniul prevenirii criminalităţii;
− Campania de conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice privind prevenirea şi
combaterea violenţei în familie organizată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale prin Direcţia Protecţia Copilului. În cadrul acestei campanii în data de 13.12 2012
la Oradea a fost organizată o caravană mobilă;
− Campania „Săptămână pentru o viaţă” organizată în perioada 15.10.2012-25.01.2013 de
către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidorg Bihor în şcolile din mun.
Oradea.
Principalele dificultăţile întâmpinate în activitatea DGASPC Bihor sunt:
- dificultăţi în deplasarea pe teren pentru instrumentarea cazurilor sociale, datorită diminuării cu
50% a cotei de combustibil conform OUG nr. 55/2010;
- perturbări în asigurarea permanenţei în activitatea de îngrijire şi asistenţă a beneficiarilor asistaţi
datorate imposibilităţii ocupării posturilor vacante, conform OUG nr. 34/2009 actualizată, cu
privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementările unor măsuri financiar-fiscale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- lipsa fondurilor pentru reparaţii capitale în vederea diminuării costurilor privind încălzirea
centrelor (reabilitarea termică a clădirilor), pentru reînoirea parcului auto, pentru înlocuirea
echipamentelor IT uzate fizic şi moral;
- lipsa resurselor financiare necesare participării periodice la cursuri de formare şi specializare sau
conferinţe cu teme de specialitate în vederea creşterii gradului de pregătire profesională a
personalului din cadrul Direcţiei;
- lipsa resurselor financiare necesare pentru infiinţarea de noi centre rezidenţiale pentru persoane
adulte cu handicap în vederea asigurării tranziţiei tânărului cu handicap din sistemul de protecţie a
copilului în sistemul de protecţie a adultului cu handicap.
- datorită restricţiilor bugetare centrale şi locale, a deficienţelor în sistemul de accesare a fondurilor
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europene privind criteriile de eligibilitate a Direcţiei în accesarea directă a acestor fonduri nu au
putut fi îndeplinite unele obiective, cum ar fi dezvoltarea serviciilor sociale alternative pentru
persoane adulte cu handicap - centru de zi, centru respiro, ateliere protejate).
Din situaţia privind stadiul de îndeplinire şi modul de aplicare a hotărârilor emise de
Consiliul Judeţean Bihor cu privire la D.G.A.S.P.C. Bihor rezultă că au fost îndeplinite şi realizate
în totalitate aceste hotărâri.
13. DIRECŢIA SOCIAL - COMUNITARĂ BIHOR
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.
Direcţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile
regulamentului propriu.
Programele şi activităţile derulate în anul 2012 au fost desfăşurate pe multiple căi,
numărând situaţii diverse. Aceste programe au fost diferite, începând de la simple ajutoare (care sau materializat prin consilierea persoanelor nevoiaşe la solicitarea acestora) şi mergând până la
soluţionarea concretă a problemelor. Ele au avut ca scop obţinerea diferitelor ajutoare din partea
statului privind ajutorul pentru încălzirea de iarnă, diferite ajutoare sociale la care personalul
instituţiei noastre a contribuit prin completarea dosarelor şi a actelor necesare pentru a putea
solicita aceste drepturi, precum şi prin îndrumarea persoanelor în cauză către instituţiile competente
din judeţul nostru cum ar fi Administraţia Social Comunitară Oradea sau la Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, după caz. În acest domeniu privind consilierea persoanelor
pe diferite probleme sociale se poate spune că s-au acordat numerose audienţe pe parcursul anului
trecut, căutând de fiecare dată să acorda asistenţă acolo unde s-a putut, a capacităţilor şi a
competenţelor legale, căutând de fiecare dată să nu se încalce atribuţiile altor instituţii. S-au făcut,
de asemenea, demersuri pentru decontarea, în diferite proporţii, din partea CAS Bihor, pentru
acoperirea cheltuielilor de tratament medical sau cheltuieli pentru intervenţii chirurgicale care au
avut loc peste hotare. În unele cazuri aceste intervenţii au fost realizate cu asigurare de sănătate,
dar decontarea a întârziat chiar după depunerea dosarului de solicitare. Aici merită amintit cazul
unui băieţel din Oradea care a avut nevoie de mai multe intervenţii chirurgicale în străinătate şi care
a fost ajutat la întocmirea dosarului privind decontarea cheltuielilor intervenţiilor chirurgicale. În
acest sens, personalul instituţiei s-a deplasat de multe ori la sediul CAS Bihor căutând să ajute
persoanele nevoiaşe să poată întocmi corect dosarul de decontare, a urmărit circuitul dosarelor de
decont până când acestea au revenit din Bucureşti cu deciziile finale iar deconturile au fost achitate.
Nu puţine au fost la număr acele cazuri când Direcţia Social Comunitară a găsit soluţii
pentru diverse forme de sprijin pentru competiţii sportive, culturale, programe de tineret, concerte
de binefacere şi programe iniţiate de diferite instituţii religioase care acordă hrană caldă persoanelor
nevoiaşe. De asemenea, au fost sprijinite diferite instituţii de învăţământ prin ajutorul acordat
pentru realizarea diferitelor programe derulate de ei. Aici merită amintit sprijinul acordat la
înfiinţarea unei asociaţii care şi-a propus descoperirea şi promovarea în carieră a elevilor talentaţi în
matematică. Cu sprijinul acordat credem că am reuşit să contribuim astfel la creşterea calităţii
procesului educativ. De asemenea, în ceea ce îi priveşte pe preşcolari, s-a acordat sprijin pentru
asociaţii care susţin şi contribuie la dezvoltarea şi creşterea calităţii educaţiei. În acest sens merită
amintit programul organizat de o asociaţie care a oferit educaţie zilnică pe perioada vacanţei de
vară pentru copiii preşcolari. Copiii, în cadrul acestui program, au fost cooptaţi în diferite activităţi
educative cum ar fi: recitări de poezi, decupări forme din hârtie colorată, concursuri de echipe fiind tot timpul supravegheaţi de educatori specializaţi. Demn de remarcat este faptul că pe
parcursul anului 2012, ca şi în anii trecuţi, am fost aproape şi de culte.
S-au iniţiat acţiuni comune cu Consiliul Judeţean Bihor pentru demararea proiectelor cu
finanţare europeană.
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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.
14. CENTRUL MEDICO-SOCIAL POPEŞTI
Beneficiarii serviciilor acordate de C.M.S. Popeşti sunt persoane cu afectiuni cronice care
necesita permanent sau temporar, supraveghere, ingrijire, asistare, tratament şi care, din cauza unor
motive de natura economica, fizica, sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile, să-şi
dezvolte propriile capacităţi si competenţe pentru integrarea socială.
Bolnavilor internaţi în Centrul Medico-Social Popeşti la internare se întocmeşte foaie de
observaţie clinică, sunt consultaţi zilnic, starea actuală de sănătate este consemnat la evoluţie în
foile de observaţii, cu eventualele schimbări de indicaţii de tratament. Centrul Medico-Social
Popeşti cuprinde un total de 56 posturi, din care ocupate: 34 de posturi cu contract individual de
muncă şi 5 posturi cu contracte de prestări de servici.
Au fost prezentate informări la solicitarea instituţiilor interesate: CJ Bihor, DMPS Bihor,
DSP Bihor, Statistica.
După aprobarea bugetului pentru anul 2012 au fost încheiate contracte de achiziţii publice
cu diferiţi furnizori, cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 şi Ordonanţei nr. 925/2007.
S-a achiziţionat un teren prin cumpărare de la Primăria Popeşti care constituie curtea centrului
pentru a îndeplini toate condiţiile impuse de proiectul depus pentru obţinerea unor fonduri europene
cu scopul de extindere a centrului, proiect care a fost acceptat la POR axa 3.1 şi este pe lista de
aşteptare.
A fost finalizată amenajarea sălii de fiziokinetoterapie conform normelor prin construirea
unei rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor şi s-a amenajat o baie interoară
conform cerinţelor.
A fost întocmit dosarul pentru obţinerea acreditării de la Ministerulului Muncii pentru
acordarea serviciilor sociale pentru următoarele 3 ani.
S-au întreţinut relaţii de colaborare cu intituţii similare din judeţ şi din două localităţi de
lingă graniţă: Hajdunanas şi Hajduboszormeny, cu posibilitate de a le continua prin proiecte
comune de accesare de fonduri europene.
15. CENTRUL MEDICO-SOCIAL DE PSIHIATRIE NUCET
În anul 2012 activitatea unităţii s-a desfăşurat în conformitate cu Regulamentul de
organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean Bihor, precum şi în conformitate cu
Regulamentul intern. De apreciat este faptul că activitatea s-a desfăşurat în bune condiţii, fără
evenimente deosebite.
Centrul Medico-Social de Psihiatrie Nucet funcţionează cu 178 de paturi fiind structurat
după cum urmează:
a) secţie bărbaţi
80 paturi
b) secţie femei
80 paturi
c) secţie mixtă reabilitare
18 paturi
Toţi pacienţii au tulburări psihice în stare cronică.
Patologiile pacienţilor constă în schizofrenii, oligofrenii, demenţe, epilepsii, encefalopatii
posttraumatice şi meningeale, paranoia, parafrenii.
În anul 2012 au fost procurate medicamente (preponderent bolii psihice) şi materiale
sanitare în valoare de 324,46 mii lei.
Posturile ocupate în anul 2012 au fost în medie de 94, din care 64 finanţate de Consiliul
Judeţean Bihor şi 30 de către Direcţia de Sănătate Publică Bihor.
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Datorită faptului că, în anul 2012 posturile au fost blocate nu s-au făcut angajări de
personal.
S-au produs un număr de 27 de externări, din care 11 decese şi au avut loc 28 de internări.
Întreaga activitate medicală şi de îngrijire s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile
Legii 487/2002 - Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice.
16. SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET
Spitalul de Psihiatrie Nucet asigură asistenţa medicală spitalicească în specialitatea
psihiatrie, atat pentru bolnavii judeţului Bihor cât şi pentru judeţele arondate.
Suma de la bugetul Consiliului Judeţean Bihor a fost utilizată pentru plata salariilor
personalului nemedical şi pentru plata serviciilor constând în hrană, energie termică, spălat lenjerie,
energie electrică, apă, canal, salubritate, furnizate de Spitalul de Psihiatrie Nucet.
Din venituri proprii s-au procurat: materiale de curăţenie, materiale de întreţinere, materiale
dezinfectante, s-au achitat serviciile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, s-au procurat
echipamente de lucru şi de protecţie precum şi lenjerii, birotică, detergenţi etc.
În perioada 30.06.2012-30.12.2012 au fost executate lucrări de schimbare a tâmplăriei de
lemn cu tâmplărie PVC, s-au executat lucrări de reparaţii curente în saloane şi pe holuri, precum şi
lucrări de reparaţii pardoseli, plinte, pervazuri geamuri.
Pentru o mai bună funcţionare a instituţiei s-au făcut demersuri în vederea colaborării cu
agenţi economici şi organizaţii neguvernamentale din localitate şi zonă (judeţul Bihor), colaborări
ce vor fi dezvoltate şi în continuare. Totodată au fost făcute demersuri pentru găsirea unor soluţii de
accesare a fondurilor europene.
La finele anului 2012 unitatea noastră nu a înregistrat datorii sau facturi neachitate, iar
soldul unităţii la 31.12.2012 este zero.
Spitalul de Psihiatrie Nucet are în stuctura sa 5 secţii cu paturi totalizând 226 paturi, precum
şi laboratoare şi compartimente funcţionale, după cum urmează:
Secţia psihiatrie I - acuţi
40 paturi
Secţia psihiatrie II - cronici mixt
70 paturi
Secţia psihiatrie III - bolnavi psihici cu TBC
36 paturi
(inlusiv pacienţi aflaţi sub incidenta art.114
Cod Penal şi internări nevoluntare)
Secţia Psihiatrie IV - psihogeriatrie
42 paturi
Secţia Psihiatrie V – cronici terapie ocup.
38 paturi
şi reabilitare
TOTAL:
226 paturi
La sfârşitul anului 2012 unitatea avea aprobate 213 posturi. Menţionam că unitatea are un
deficit de personal medical superior, respectiv personal auxiliar sanitar.
În ceea ce priveste activitate medicala în anul 2012, până în prezent au fost internaţi un
număr de 1642 pacienţi, realizându-se o rată de utilizare a paturilor de 91,63%, care depăşeşte rata
optimă de utilizare a paturilor de 80%, de unde rezultă adresabilitatea ridicată a pacienţilor faţă de
unitatea spitalicească.
Au fost luate toate măsurile legale în vederea îndeplinirii indicatorilor şi criteriilor de
performanţă pe anul 2012 şi încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. Printre măsurile
ce s-au impus a fi luate este şi aceea a reducerii cheltuielilor de personal în vederea încadrării în
procentul de 70% din sumele decontate din FNUASS pâna la 30.06.2012, iar urmare a
modificarilor legislative intervenite după această dată personalul şi-a recuperat toate drepturile
salariale, dar tot cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2012 şi în plafonul
aprobat de ordonatorul principal de credite de maxim 70% din buget.
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17. DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI BIHOR
În anul 2012 a fost finalizată procedura de certificare a calităţii produselor/serviciilor oferite
conform standardului ISO 9001, în prezent direcţia fiind certificată ISO pentru calitatea serviciilor
prestate, fapt ce va asigura obţinerea unor rezultate superioare la nivelul întregii activităţi. Au fost
codificate 7 proceduri de sistem şi 46 proceduri de lucru, asigurându-se astfel formalizarea
activităţilor instituţiei, fişele posturilor fiind modificate prin indicarea acestor proceduri în
cuprinsul atribuţiilor.
În anul 2012 s-a asigurat controlul activităţii tuturor serviciilor publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor şi a 100 structuri de stare civilă, personalul de evidenţă a persoanelor şi de
stare civilă asigurând controlul metodologic de specialitate. Personalul desemnat pentru activitatea
de control a fost selecţionat şi instruit, au fost întocmite planuri tematice cu obiective ale
controlului şi grafice de desfăşurare a acestor controale, principiul fundamental de abordare a
acestei activităţi fiind cel proactiv în sensul asigurării aplicării corecte a legislaţiei de profil,
majoritatea inadvertenţelor constatate fiind remediate pe loc. Acolo unde situaţia a impus, comisiile
de control au trasat sarcini de remediere a deficienţelor constatate prin restudierea legislaţiei de
profil şi aplicarea prevederilor legale.
În cursul anului 2012, în baza Planurilor semestrial cu principalele activităţi ale D.E.P.
Bihor şi a Planurilor trimestriale cu principalele activităţi specifice ale Structurii de stare civilă, au
fost efectuate activităţi de îndrumare metodologică şi control la Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Bihor şi Spitalul Clinic Judeţan de Urgenţă OradeaStaţionar III Obstetrică Ginecologie. Ofiţerii de stare civilă delegaţi, împreună cu asistentul social
al Maternităţii municipiului Oradea, colaborează permanent cu persoanele internate, informându-le
cu privire la obligativitatea şi importanţa înregistrării naşterii copiilor în registrele de stare civilă.
În perioada de referinţă toată corespondenţa primită de instituţie a fost soluţionată în
termenul legal neexistând întârziere sau inadvertenţe în rezolvare. Documentele gestionate de
instituţie sunt grupate conform nomenclatorului arhivistic avizat de structura judeţeană a Direcţiei
Arhivelor Naţionale.
Ca o concluzie generală, anul 2012 a însemnat un an de activitate intensă a personalului
Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Bihor în condiţiile diminuării numărului de personal şi creşterii
activităţii prin îndeplinirea unor atribuţii suplimentare faţă de cele planificate dar, atât ca un efect al
rezultatelor obţinute cât şi al concluziilor controlului efectuat de către comisia Direcţiei pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, obiectivele prevăzute de legislaţie au fost
îndeplinite la un nivel superior.
18. CAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ BIHOR
CAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ BIHOR, instituţie publică înfiinţată prin HG nr.
1609 din 16 decembrie 2009, în subordinea Consiliului Judeţean Bihor, finanţată din venituri
proprii şi subvenţii de la bugetul de stat (prin transfer din Bugetul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale), a avut ca principale realizări în anul 2012 :
Proiecte elaborate pe masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” în număr de 12 cu o valoare
de 480.000 Euro.
Proiecte elaborate pe măsura 141 „Sprijinirea fermelor de subzistenţă” în numar de 10 cu o
valoare de 75.000 Euro.
În cadrul activitaţii de consultanţă, extensie şi formare profesională s-au organizat şi
finalizat cu examen urmatoarele cursuri :
Lucrator în creşterea animalelor (cu durata de 3 luni) - 2 cursuri - 50 absolvenţi
Lucrător în cultura plantelor (cu durata de 3 luni) - 3 cursuri – 172 absolvenţi
Horticultură (cu durata de 6 luni) - 1 cursuri – 18 absolvenţi
Cursuri de instruire a producatorilor agricoli prin programul de cooperare transfrontalieră Ungaria
– Romania 2007-2013, cod proiect HURO/0802/147 cu tematica „ Politici Agricole Comunitare,
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Programe de finanţare rurală – LEADER”, având un număr de 28 cursanţi.
Pentru a veni în sprijinul celor care deservesc utilajele din agricultura şi care nu au
calificarea necesara am autorizat cursul de mecanic agricol cu durata de 6 luni şi nivel de calificare
II. La acest curs s-au inscris un număr de 50 de cursanţi.
Am realizat venituri proprii, în perioda 01.07.2012 – 31.12.2012, în sumă de 175.236 lei.
Un eveniment deosebit de important organizat de Consiliul Judeţean Bihor şi Camera
Agricolă Judeţeană este „TÂRGUL FERMIERILOR BIHORENI„ ediţia a IV-a, acesta devenind un
eveniment cu tradiţie pentru judeţul Bihor.
Pe perioada desfasurarii targului au avut loc , în premieră, demonstraţii în câmp cu utilaje şi
un concurs de atelaje „CUPA AGROBIHOR”. Evenimentele s-au bucurat de succes. Deasemenea,
s-au organizat simpozioane cu teme de interes pentru agricultori
Faţă de ediţiile precedente numărul participanţilor şi a vizitatorilor a fost mai mare.
19. DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE
Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte Bihor este un serviciu public de interes
judeţean, cu personalitate juridică proprie, susţinut financiar şi aflat în subordinea directă a
Consiliului Judeţean Bihor.
Pe parcursul anului 2012 Direcţia de Dezvoltare si Implementare a contribuit la dezvoltarea
economico-socială şi protejarea patrimoniului cultural al judeţului Bihor şi a comunităţilor
judeţului prin următoarele activitati specifice:
-iniţierea de programe, proiecte şi activităţi care să asigure soluţionarea unor probleme economicosociale de interes judeţean, dar şi a celor de interes local, micro-regional, respectiv regional, al
colectivităţilor din aria administrativă a judeţului Bihor;
-promovarea imaginii externe a judeţului cât şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel
judeţean, naţional şi internaţional precum şi identificarea unor surse de finanţare interne şi externe
pentru aceste activităţi;
-promovarea, sprijinirea şi implementarea acţiunilor şi proiectelor de cooperare transfrontalieră în
cadrul Euroregiunii Bihor – Hajdu Bihar precum şi a parteneriatelor locale transfrontaliere;
-iniţierea, sprijinirea şi realizarea unei strategii de dezvoltare a turismului în jud. Bihor;
-realizarea materialelor de promovare a monumentelor, a obiectelor de artă, a ansamblurilor, a
siturilor arheologice sau de orice altă natură existente în judeţul Bihor;
-sprijinirea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane fizice, prin
oferirea de asistenţă, consultanţă şi informaţii.
În ceea ce priveşte proiectele finanţate din fonduri structurale se propune 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.
Comunicarea mai bună cu cetăţenii, participarea activă la problemele cu care se confruntă
aceştia, contactul strâns şi permanent cu diversele forme de asociere ale oamenilor şi categoriilor
socio-profesionale va duce la îndeplinirea altui obiectiv important al Directiei, şi anume educarea şi
promovarea cetăţeniei active.
Activitatea instituţiei pe anul 2012 s-a încadrat în programele generale de activitate ale
Directiei şi implicit ale Consiliului Judeţean Bihor.
20. R.A. ”AEROPORTUL ORADEA”
Pe parcursul anului 2012 Aeroportul Oradea a fost operativ permanent.
Activitatea operaţională a asigurat funcţionalitatea Aeroportului Oradea pentru operarea
curselor regulate şi a curselor charter în condiţii de siguranţă aeronautică, în conformitate cu
standardele O.A.C.I. (Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile), respectiv reglementările
aeronautice emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
Conformitatea activităţii operaţionale şi implicit disponibilitatea asigurării operărilor
aeronautice este certificată anual în urma auditării de o comisie specializată din cadrul Autorităţii
76

Aeronautice Civile Române. În anul 2012 auditarea a avut loc în luna februarie Aeroportului
Oradea acordându-i-se „Certificatul de Autorizare nr. AP 11/2012” prin care se atestă că R.A.
Aeroportul Oradea îndeplineşte cerinţele de autorizare prevăzute de legislaţia aeronautică aplicabilă
şi declarate în Manualul de Aerodrom. Termenul de valabilitate a certificatului este data de
30.04.2013.
De asemenea, la data de 09.07.2012, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a autorizat
pista înierbată localizată în perimetrul aeroportului, ca urmare a demersurilor efectuate de
administraţia R.A. Aeroportul Oradea pentru amenajarea suprafeţelor înierbate: pista de decolare /
aterizare, căilor de rulare aeronave (2) şi a platformelor de staţionare aeronave (2), utilizate de
aeronave având greutatea maximă la decolare mai mică de 4500 kg.
Comisia de audit a AACR a consemnat o serie de neconformităţi corespunzătoare încadrării
în ansamblul normativelor interne şi internaţionale agreate. În consecinţă, s-a acţionat pentru
remedierea acestora, având la bază un plan de măsuri corective elaborat pe domenii de activitate.
În cursul semestrului II al anului au fost executate în principal lucrări următoarele activităţi pentru
întreţinerea infrastructurii:
- S-au executat marcajele suprafeţelor de mişcare -pistă, cale de rulare şi platformă de parcare
aeronave;
- S-au efectuat lucrări de întreţinere a suprafeţelor înierbate (cosirea ierbii, curăţiri de
vegetaţie);
- S-au efectuat lucrări de ierbicidare a suprafeţelor de mişcare acolo unde s-a impus acest
lucru;
- S-au efectuat lucrări de întreţinere a împrejmuirii perimetrului aeroportuar acolo unde s-a
impus acest lucru;
- S-au efectuat lucrări de întreţinere şi revizuire a instalaţiilor de încălzire, apă şi canalizare
(pentru cele care nu au fost executate prin contractul de reparaţii curente cu terţi).
- Au fost executate în regie proprie cu personalul specializat al serviciului tehnic, lucrări de
modernizare, adaptare şi completare a echipamentelor şi instalaţiilor existente la terminalul
de pasageri şi la clădirile tehnice ale aeroportului după cum urmează:
Instalaţia de iluminat şi forţă:
Sală sosiri pasageri terminal
Sală plecări pasageri terminal
Sală prelucrare bagaje plecări terminal
Scară rulantă pasageri terminal
Bloc administrativ
Bloc tehnic - dispecerat aeroport
Hol bloc tehnic
Clădire industrială – parţial
- Pozare canal cabluri de forţă sub atic bloc tehnic
- Reţea control acces la uşile de acces terminal pasageri, bloc administrativ şi bloc tehnic
- Reţele curenţi slabi: telefonie, IT – intranet/internet, televiziune bloc administrativ, bloc
tehnic, şi clădire industrială
- Implementare pagină internet – în construcţie
- Sistemul de alimentare cu energie electrică de rezervă este asigurat cu două grupuri
electrogene montate în uzina electrică, deservite de personalul specializat al serviciului tehnic.
- Mentenanţa sistemului este asigurat de către firmă specializată autorizată pe bază de contract
de service-mentenanţă.
Pe lângă lucrările executate în regie proprie şi având în vedere:
- Faptul că prin lucrările de intervenţie care au fost executate la terminalul de pasageri
existent au fost reabilitate toate spaţiile interioare ale acestuia, mai puţin zona administrativă a
regiei situată la etaj;
- Faptul că lucrările exterioare executate la terminal dau o nouă arhitectură acestuia;
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- Faptul că lucrările de reparaţii curente care au fost executate la clădirile aeroportuare (Bloc
tehnic, Clădire industrială, zona administrativă din terminal) au o vechime de cca. 10 ani;
A rezultat necesitatea achiziţiei de Lucrări de execuţie pentru, „Lucrări de reparaţii curente la
clădiri” pentru reabilitarea următoarelor obiective:
• Birouri administraţie;
• Bloc tehnic;
• Clădire industrială.
Prima etapă a lucrărilor de intervenţie la terminalul existent de pasageri la Aeroportul
Oradea au fost finalizate în cursul semestrul II 2012 şi au constat în principal pentru a satisface
cerinţelor minime de aderare la Spaţiul Schengen, respectiv lucrări interioare pentru:
• crearea de spaţii pentru fluxuri de plecări, sosiri şi tranzit de pasageri amenajate
corespunzător cerinţelor impuse unui aeroport cu trafic internaţional de pasageri şi
reglementărilor Schengen;
• separarea spaţiilor din zonele controlate/necontrolate din sălile de plecări/sosiri;
• crearea de spaţii şi fluxuri optimizate pentru preluarea/recuperarea bagajelor de cală (spaţii
amenajate special cu benzi de bagaje atât pentru preluare la plecări cât şi pentru recuperare
la sosiri);
• flux separat pentru echipaje, VIP-uri şi PMR (persoane cu mobilitate redusă);
• zone şi echipamente de control antiteroriste – zonă de tranzit cu spaţii şi facilităţi asigurate
(zone de acces amenajate separat, spaţii de aşteptare, spaţii pentru azilanţi, grupuri sanitare,
etc.);
• Pe lângă aceste lucrări, în interiorul terminalului au mai fost executate şi lucrări de
modernizare (lucrări de placare pardoseli cu plăci de granit – săli şi spaţii publice parter,
lucrări de modernizare tavane false, modernizare integrală grupuri sanitare şi construcţia
unora noi) şi de unor instalaţii şi echipamente (sistemul de climatizare şi ventilare a
întregului terminal, sistemul de sonorizare, iluminare hol public, informare pasageri,
publicitate şi TV, sistemul integrat de securitate - supraveghere cu camere cu circuit închis
şi sistemul de detectare şi alarmare la incendiu).
• Având în vedere că în etapa lucrărilor enumerate mai sus nu au fost executate copertinele
exterioare la faţadele terminalului şi nici spaţiul pentru cala de bagaje pa fluxul de sosiri din
cauza lipsei sursei de finanţare, în cursul semestrului II al anului 2012 au fost proiectate şi
contractate Lucrări de execuţie pentru „Lucrări de modernizare la terminalul de pasageri la
Aeroportul Oradea”.
• Acestea constau în execuţia următoarelor obiective:
• Cabinet medical (izolator) şi Grup sanitar executate în zona cu acces securizat ;
• Copertina 1 (deasupra rampei de acces în terminal pe fluxul de sosiri de la platforma de
îmbarcare-debarcare);
• Cala de bagaje pentru fluxul de sosiri ;
• Copertina 2 (deasupra rampei de acces din terminal pe fluxul de plecări la platforma de
îmbarcare-debarcare) ;
• Copertina 3 (deasupra rampei de acces din terminal pe fluxul de plecări VIP-uri şi echipaje
la platforma de îmbarcare-debarcare);
• Copertine la faţada de vest (deasupra rampelor de acces în şi din terminal la faţada
principală de acces de la şoseaua Arad-Oradea, DN 79).
Pe lângă aceste obiective distincte, mai sunt cuprinse şi execuţia unei platforme dalate la
faţada principală , precum şi racordurile la utilităţi, respectiv la reţelele oraşului de apă potabilă şi
canalizare menajeră şi separarea acesteia de apă pluvială.
Lucrările sunt în curs de executare, termenul de finalizare a acestora fiind trimestrul I al
anului 2013.
Ansamblul activităţii operaţionale a contribuit în anul 2012 la desfăşurarea traficul aerian
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concretizat într-un total de 40494 pasageri şi 5412 total mişcări aeronave pe cele două piste din care
1829 zboruri comerciale, respectiv 3583 mişcări aeronave ultrauşoare, reprezentând Aeroclubului
României şi operatori privaţi care au utilizat pista înierbată.
În anul 2012 s-a înregistrat o scădere de 23,61 % la pasageri datorită reducerii frecvenţelor
de operare a curselor TAROM faţă de anul trecut. Cu toate dificultăţile existente în traficul intern şi
internaţional de transport aerian, traficul mişcărilor de aeronave în anul 2012 a avut o scădere de
0,60 % faţă de nivelul anului 2011 datorită reducerii frecvenţelor de operare, din motive comerciale
a companiei TAROM. De asemenea, au operat un număr de 101 curse externe în regim charter,
având preponderent ca origine următoarele ţări : Austria, Italia, Elveţia şi Germania.
În cursul anului 2012 nu s-au înregistrat evenimente sau incidente, asigurarea activităţilor
aeronautice desfăşurându-se în deplină securitate.
21. S.C.PAZĂ ŞI PROTECŢIE BIHOR SRL
SC PAZĂ ŞI PROTECTIE BIHOR SRL s-a înfiinţat conform art. 1 din Hotărârea Consililul
Judeţean nr. 88/18.07.2006 sub forma unei societăţi cu raspundere limitată, cu sediul social al
societaţii în Oradea. Până la data de 31.05.2011 a funcţionat în paralel atât S.C. Pază şi Protecţie
Bihor S.R.L. fără a-şi exercita obiectul de activitate şi Direcţia Publică de Pază Bihor, cu
exercitarea obiectului de activitate şi doar la aceasta dată punându-se în aplicare prevederile
Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 88/18.07.2006, art.5 privind preluarea patrimoniului fostei
Direcţii Publice de Pază şi desfăşurarea obiectului de activitate de către SC Pază şi Protecţie Bihor
SRL.
Asociat unic este Consiliul Judeţean Bihor, cu un aport la capital de 298.000 lei,
reprezentând 29.800 părţi sociale. Activitatea principală a societăţii este de protecţie şi gardă.
SC Pază şi Protecţie Bihor a încheiat exercitiul financiar-contabil la 31.12.2012 cu o pierdere de
168.509 lei, datorită motivelor expuse detailat în Raportul Administratorului la 31.12.2012.
Conform HCJ nr. 75/15.04.2011 a fost numit administrator dl. Mughiuruş Ioan pe perioada
16.04.2011-30.06.2011, iar conform HCJ BH nr. 149/30.06.2011 se prelungeşte mandatul de
administrator al acestuia pana la 30.06.2012.
În baza Dispoziţiei de Suspendare nr. 98/28.06.2012, calitatea de administrator al d-lui
Mughiuruş Ioan se suspenda. Astfel, calitatea de administrator interimar este atribuită d-lui Buda
Mircea Daniel în baza Hotărârii nr. 7/28.06.2012 a Consiliului Judeţean Bihor.
Începand cu data 01.06.2011, societatea a preluat de la Direcţia Publică de Pază (instituţie
neplătitoare de TVA) contractele în derulare SC Paza şi Protecţie SRL fiind înregistrată ca
platitoare de TVA a facturat serviciile de pază cu TVA.
S-a încercat renegocierea contractelor cu toţi clienţii, în sensul de a accepta ca la tarifele
existente sa se aplice TVA. Nu toţi clienţii au acceptat ca TVA-ul să se adauge la tarif. Pentru a nu
pierde contractele, s-a reţinut TVA-ul de 24 % din valoarea facturată. Unii clienţi au renunţat la
servicii dat fiind tarifele prea mari. În perioada 30.06.2012-31.12.2012, veniturile societatii au fost
de 1.571.332 lei.
A fost necesară obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de către societate: a avizelor de port
arma, a analizelor medicale şi psihologice pentru agenţii de pază. A fost necesară certificarea
activităţii de pază prin certificate de calitate la standarde europene ISO.
Din analiza indicatorilor economico-financiari rezultă că societatea are posibilitatea
desfaşurării activităţii de pază, dispune de lichidităţi, încasarea facturilor emise se desfăşoara în
limite normale iar datoriile sunt achitate la termenele scadente.
22.SERVICIUL JUDEŢEAN SALVAMONT- SALVASPEO BIHOR
Activităţile aferente perioadei 01 iulie - 31 decembrie 2012 desfăşurate de Serviciul
Judeţean Salvamont- Salvaspeo Bihor:
¾ Activitatea preventivă în perioada de referinţă.
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Patrulare
În perioada de referinţă s-au efectuat operaţiuni de patrulare în principalele zone cu aflux
turistic ridicat şi cu potenţial crescut de producere a accidentelor turistice montane, după cum
urmează:
4 Zona turistică Vadu Crişului - Şuncuiuş permanenţă în perioada 01.07.2012 31.08.2012 şi la sfărşit de săptămână, în perioada 01.09 - 01.11. 2012
4 Zona turistică Padiş permanenţă în perioada 01.07.2012 – 15.10.2012 şi la sfărşit de
săptămână 10.2012 – 14.11.2012.
4 19 de avizări de ture speo-turistice, ture de aventură, activităţi sportive de masă, alte
manifestări de masă.
Monitorizarea circulaţiei speologice specializate în arealul carstic bihorean în perioada de
referinţă
SPECIFICAŢIE

TOTAL

Solicitări avize
anual
Din care
punctual
Rezolutii la cereri de avizare
favorabil
Rezoluţia avizului
favorabil cu rezerve*
Rezolutie nefavorabila
Avize eliberate
anuale
Tip de aviz eliberat
punctuale
Notificări primite
Nr. de speologi in teren
(din centralizarea
solicitărilor de aviz cu rezoluţie favorabilă şi a notificărilor
procesate)

16
1
15
16
15
1
0
16
1
15
35
444

Din care
România Străinatate
9
7
1
0
8
7
9
7
9
6
0
1
0
0
9
7
1
0
8
7
29
6
311
Ian

133

Feb Mar Apr

Zile în stare de pre-alarmă
88

Total anual / aferent lunii
Obs : in 2 patrule sunt 4-5 membrii + o echipa de 4-6 membrii, in
pre-alarma , la Oradea

Mai Iun
Sep Oct
14 23

Iul Aug
19
15
Noi Dec
14
3

¾

Intervenţii şi acţiuni de salvare-recuperare în perioada de referinţă
K Total persoane salvate-recuperate de SJ Salvamont-Salvaspeo Bihor = 87
K 79 de intervenţii în perioada de referinţă cu un total de 87 persoane
accidentate/recuperate* din care 1 din mediul speologic subteran
K 16 persoane rătăcite sau blocate pe traseele turistice
* = 1 intrevenţie salvaspeo cu 1 persoană decedată recuperată

¾

Activitatea de întreţinere curentă a centrelor Salvamont, amenajărilor de siguranţă şi traseelor
turistice montane în perioada de referinţă
Cu privire la sistemul de marcaje şi reţeaua de trasee turistice montane
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3 S-au efectuat lucrări de degajare a traseelor în zonele:
Zona Leşu - Meziad - Stâna de Vale - 3 trasee de legătură
zona Valea Sighiştel - 1 traseu de legătură
zona Băiţa – Vărtop – 2 traseu de legătură şi 1 traseu în circuit
3 S-au instalat un total de 3 stâlpi de marcaj, 46 indicatoare, 1 panou de atenţionare.
3 S-au efectuat lucrări de refacere a marcajelor turistice în zonele:
zona Defileul Crişului Repede – 1 traseu de legătură şi 2 în circuit
zona Leşu - Meziad - 2 trasee de legătură
zona Stâna de Vale – 2 trasee de legătură şi 2 în circuit
zona Padiş – 3 trasee în circuit
zona Sighiştel – 1 traseu de legătură
zona Băiţa – Criştior – 1 traseu de legătură
Cu privire la întreţinerea punctelor şi bazelor Salvamont

3 La Refugiul Salvamont instalat în Poiana Glăvoi - Padiş, s-a îmbunătăţit spaţiul de odihnă
şi servire a mesei prin amenajarea unei copertine pe structură de lemn şi s-a îmbunătăţit
sistemul de asigurarea a energiei electrice de joasă tensiune obţinută prin panoul
fotovoltaic instalat în urmă cu 2 ani, prin instalarea unui acumulator de medie capacitate
tip „deep charge”
3 La punctul Salvamont instalat în cabana Zenovia - Şuncuiuş s-au remediat defecţiunile
apărute la instalaţia electrică şi la coşul de fum.
3 La Baza Salvamont de la Băiţa-Vârtop s-a efectuat înlocuriea învelitorii de ţiglă a
şarpantei, învelitoare distrusă de intemperii şi au fost refăcute finisajele interioare afectate
de infiltraţiile de apă pluvială
Cu privire la siguranţa pe pârtiile de schi
3 Zona Băiţa – Vârtop - S-a asigurat coordonarea şi monitorizarea instalării elementelor de
siguranţă în perimetrul complexului de schi „Piatra Grăitoare” pentru sezonul 2012-2013

¾

Acordarea de asistenţă preventivă Salvamont-Salvaspeo la diferite manifestări de masă, în
perioada de referinţă :
v Concurs de ciclism montan „ Pro Bikers Marathon 2012” - 113 participanţi
v Concurs de anduranţă ciclism montan „Ironbike 2012” – 38 participanţi, individual şi
echipe
v Şcoala naţională de speologie – Căput 2012 – 45 participanţi
v Tabăra internaţională „ MASH 2012” , desfăşurată în Glăvoi, Padiş - 114 participanţi
v Concursul internaţional de turism sportiv de anduranţă „ Leşu 60 „ – 80 participanţi
v Concursul de duatlon „Cupa Kingsland 2012” - 50 participanţi
v Concurs Pădurea Craiului Marathon 2012 - 20 participanţi
v Concurs de orientare turistică – „Focul Viu 2012” – 80 participanţi
Asistenţa a constat în amplasarea de echipaje fixe şi mobile ale Salvamont pe traseul
acestor competiţii, în punctele cu risc ridicat de producere de accidente
În total au fost asistate, la cerere, 540 persoane.

¾

Activitatea de pregătire tehnică de specialitate, în perioada de referinţă
Alţi 2 aspiranţi au parcurs cursurile Şcolii naţionale de Speologie,fiind atestaţi ca „salvatori
speolog” – nivelul „ tehnician salvaspeo” iar 1 şef de echipă a fost atestat ca şi „consilier
tehnic salvaspeo”
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În organizare comună cu Corpul Român Salvaspeo-CORSA, S.J. Salvaspeo Arad s-au
organizat şi desfăşurat 4 exerciţii salvaspeo cu caracter judeţean(1), regional (1),
naţional(2)
11 membrii din cadrul SJS-S Bihor au parcurs şi absolvit cursurile de formare în
specialitatea „paramedic” organizate în cadrul „Centrului de formare paramedici” al ISU
„Crişana”
1 membru - şeful echipei de scfandrii- a obţinut şi brevetul de „scafandru de peşteră”
¾

Alte acţiuni la care am participat, desfăşurate în perioada de referinţă
* Asistenţă la manifestarea „Ziua Dunării 2012” - în parteneriat cu Administraţia Bazinală
Ape Crişuri
* Participare şi suport tehnic la acţiunea „Let’s do it Romania 2012”
* Participare şi suport tehnic la 2 proiecte româno-ungare de cercetare speologică
subacvatică în izbucurile Izbândiş şi Tăuzi.
* Co-organizator la Tabăra internaţională „ MASH 2012”
* Asistenţă şi suport tehnic în cadrul acţiunii „Sport pentru toţi” inclusă în ediţia VI a
Turneului internaţional „Maria” - baschet în fotoliu rulant desfăşurat pentru a doua oară
consecutiv, la Oradea.
* Ecologizarea Crişului Repede, sectorul orădean, în parteneriat cu Administraţia Bazinală
Ape Crişuri
* Co-organizator al exerciţiului internaţional de salvare speologică subacvatică Tăuz 2012
* Co-organizator al ediţiei a-IV-a a Conferinţei Naţionale de Medicină de Urgenţă şi Salvări
Speciale – Oradea - Băile Felix – 2012.
Responsabil instituţii subordonate,
Cornelia Bulzan

PREŞEDINTE,
CORNEL POPA
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