JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr.__________din________ 2015

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind însușirea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean
Bihor nr. 891/08.10.2015 privind mandatarea unui consilier juridic din cadrul Serviciului
Juridic – Contencios să reprezinte Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, în calitate de
parte vătămată, în dosar nr. 2022/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor

Tribunalul Bihor, prin citația emisă la data de 21.09.2015, înregistrată la noi sub
nr. 14316/23.09.2015, ne cheamă în fața instanței de judecată, în calitate de persoană vătămată,
pentru data de 15.10.2015.
Obiectul dosarului de instanță este infracțiuni de corupție (Legea nr. 78/2000) art. 29
din Legea nr. 656/2002, art. 254, art. 257 Vechiul Cod Penal.
Părțile din dosar sunt: dl. KISS ALEXANDRU IOSIF FRANCISC – Inculpat,
dl. BOJTOR VILMOS LASZLO – Inculpat, dl. RUS BENEAMIN - Inculpat, dl. MIKLOSSY
FERENC – Inculpat, dl. MIKLOSSY FERENC LASZLO – Inculpat, dl. ROATIŞ
GHEORGHE IOAN – Inculpat și dl. CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR - Parte vătămată.
Prin Hotărârea nr. 98/24.04.2015 Consiliul Județean Bihor a decis neconstituirea ca
parte civilă în dosar penal nr. 54/P/2010, având același obiect ca și dosarul de instanță
nr. 2022/111/2015.
Totodată, conform art. 2 din același act administrativ, plenul Consiliului Județean Bihor
a hotărât ca ”În măsura stabilirii unui prejudiciu, Judeţul Bihor prin Consiliul Judeţean Bihor se
va adresa instanţei civile în vederea recuperării acestuia.”
În baza art. 96 Cod Procedură Penală ”Reprezentarea - În cursul procesului penal,
suspectul, inculpatul, celelalte părţi, precum şi persoana vătămată pot fi reprezentaţi, cu
excepţia cazurilor în care prezenţa acestora este obligatorie sau este apreciată ca fiind necesară
de procuror, judecător sau instanţa de judecată, după caz.”
Prin Dispoziția nr. 891/08.10.2015 Președintele Consiliului Județean Bihor, dl.
Cornel POPA a dispus mandatarea d-nei Roșan Mihaela – Simona, șef serviciu Serviciul Juridic
– Contencios să reprezinte Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, în calitate de parte
vătămată, în dosar nr. 2022/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor.
Potrivit art. 2 din dispoziție, actul administrativ urmează a fi supus însușirii plenului
Consiliului Județean Bihor în proxima ședință de consiliu județean.
În baza art. 97 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată
cu modificările şi completările ulterioare,

Față de cele mai sus precizate,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR,
SUPUNE SPRE APROBARE:
Proiectul de hotărâre privind însușirea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean
Bihor nr. 891/08.10.2015 privind mandatarea unui consilier juridic din cadrul Serviciului
Juridic – Contencios să reprezinte Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, în calitate de parte
vătămată, în dosar nr. 2022/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor.

PREŞEDINTE,
Cornel POPA

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Serviciul Juridic - Contencios
Nr.______ din ________2015

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind însușirea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean
Bihor nr. 891/08.10.2015 privind mandatarea unui consilier juridic din cadrul Serviciului
Juridic – Contencios să reprezinte Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, în calitate de
parte vătămată, în dosar nr. 2022/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor

Luând în considerare Expunerea de Motive nr._______ din ________2015 a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor privind însușirea Dispoziției Președintelui Consiliului
Județean Bihor nr. 891/08.10.2015 privind mandatarea unui consilier juridic din cadrul
Serviciului Juridic – Contencios să reprezinte Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, în
calitate de parte vătămată, în dosar nr. 2022/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
învederăm următoarele:
Tribunalul Bihor, prin citația emisă la data de 21.09.2015, înregistrată la noi sub
nr. 14316/23.09.2015, ne cheamă în fața instanței de judecată, în calitate de persoană vătămată,
pentru data de 15.10.2015.
Obiectul dosarului de instanță este infracțiuni de corupție (Legea nr. 78/2000) art. 29
din Legea nr. 656/2002, art. 254, art. 257 Vechiul Cod Penal.
Părțile din dosar sunt: dl. KISS ALEXANDRU IOSIF FRANCISC – Inculpat,
dl. BOJTOR VILMOS LASZLO – Inculpat, dl. RUS BENEAMIN - Inculpat, dl. MIKLOSSY
FERENC – Inculpat, dl. MIKLOSSY FERENC LASZLO – Inculpat, dl. ROATIŞ
GHEORGHE IOAN – Inculpat și dl. CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR - Parte vătămată.
În conformitate cu prevederile art. 81 Cod Procedură Penală ”Drepturile persoanei
vătămate (1) În cadrul procesului penal, persoana vătămată are următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;
b) dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica
excepţii şi de a pune concluzii;
c) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;
d) dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la
cererea sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă
electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie comunicate;
e) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
f) dreptul de a fi ascultată;
g) dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor;
g^1) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se
exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;

h) dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;
i) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
j) alte drepturi prevăzute de lege.”
Potrivit:
- art. 19 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 135/2010 – Cod Procedură Penală „ (1) Acţiunea civilă
exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a
persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei
care face obiectul acţiunii penale.
(2) Acţiunea civilă se exercită de persoana vătămată sau de succesorii acesteia, care se
constituie parte civilă împotriva inculpatului şi, după caz, a părţii responsabile civilmente.
art. 20 alin. (2) Cod Procedură Penală „(2) Constituirea ca parte civilă se face în scris sau
oral, cu indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care se
întemeiază”.
- art. 27 alin. (1) din acelaşi act normativ „ (1) Dacă nu s-au constituit parte civilă în procesul
penal, persoana vătămată sau succesorul acesteia pot introduce la instanţa civilă acţiune în
recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiune”
- art. 28 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 „(1) Hotărârea definitivă a instanţei penale are
autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile, cu privire la existenţa faptei şi a persoanei
care a săvârşit-o. Instanţa civilă nu este legată de hotărârea definitivă de achitare sau de
încetare a procesului penal în ceea ce priveşte existenţa prejudiciului ori a vinovăţiei autorului
faptei ilicite”.
Prin Hotărârea nr. 98/24.04.2015 Consiliul Județean Bihor a decis neconstituirea ca
parte civilă în dosar penal nr. 54/P/2010, având același obiect ca și dosarul de instanță
nr. 2022/111/2015.
Totodată, conform art. 2 din același act administrativ, plenul Consiliului Județean Bihor
a hotărât ca ”În măsura stabilirii unui prejudiciu, Judeţul Bihor prin Consiliul Judeţean Bihor se
va adresa instanţei civile în vederea recuperării acestuia.”
În baza art. 96 Cod Procedură Penală ”Reprezentarea - În cursul procesului penal,
suspectul, inculpatul, celelalte părţi, precum şi persoana vătămată pot fi reprezentaţi, cu
excepţia cazurilor în care prezenţa acestora este obligatorie sau este apreciată ca fiind necesară
de procuror, judecător sau instanţa de judecată, după caz.”
Potrivit art. 4 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare ”Consilierul juridic în activitatea sa
asigură consultanţă şi reprezentarea autorităţii sau instituţiei publice în serviciul căreia se află
ori a persoanei juridice cu care are raporturi de muncă, apără drepturile şi interesele legitime
ale acestora în raporturile lor cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu
orice persoană juridică sau fizică, română sau străină; în condiţiile legii şi ale regulamentelor
specifice unităţii, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic.”
Conform art. 13 din aceeași lege ”(1) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la
judecătorie şi la tribunale ca instanţă de fond, la organele de urmărire penală, precum şi la
celelalte organe administrative cu atribuţii jurisdicţionale.

(2) Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instanţele judecătoreşti de toate
gradele, la organele de urmărire penală, precum şi la toate autorităţile şi organele administrative
cu atribuţii jurisdicţionale.”
Prin Dispoziția nr. 891/08.10.2015 Președintele Consiliului Județean Bihor,
dl. Cornel POPA a dispus mandatarea d-nei Roșan Mihaela – Simona, șef serviciu Serviciul
Juridic – Contencios să reprezinte Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, în calitate de parte
vătămată, în dosar nr. 2022/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor.
Potrivit art. 2 din dispoziție, actul administrativ urmează a fi supus însușirii plenului
Consiliului Județean Bihor în proxima ședință de consiliu județean.
În conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locală, republicată,
PROPUNEM
CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR:
Aprobarea proiectului de hotarâre privind însușirea Dispoziției Președintelui Consiliului
Județean Bihor nr. 891/08.10.2015 privind mandatarea unui consilier juridic din cadrul
Serviciului Juridic – Contencios să reprezinte Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, în
calitate de parte vătămată, în dosar nr. 2022/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sarkady Zsolt

ÎNTOCMIT- ŞEF SERVICIU,
Mihaela Roşan

”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

”Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, corectitudinea şi legalitea
întocmirii acestui înscris”

CONSILIER JURIDIC
”Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

PROIECT
HOTĂRÂRE Nr.______
din ___________2015
privind însușirea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 891/08.10.2015
privind mandatarea unui consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic – Contencios să
reprezinte Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, în calitate de parte vătămată, în
dosar nr. 2022/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor
nr._______din ___________2015,
Potrivit Raportului de specialitate nr._________ al Direcţiei Generale Administraţie
Publică Locală – Serviciul Juridic – Contencios,
Ținînd cont de Raportul de avizare al Comisiei _________________
nr._____din_________,
Luând în considerare citația emisă de către Tribunalul Bihor la data de 21.09.2015,
înregistrată la noi sub nr. 14316/23.09.2015,
În conformitate cu prevederile:
- art. 19 alin. (1) și (2), art. 20 alin. (2), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1) și art. 81 din
Legea nr. 135/2010 - Cod Procedură Penală, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 4 și art. 13 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.J. Bihor nr. 98/24.04.2015 privind necostituirea ca parte civilă în dosar
nr. 54/P/2010;
- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 891/08.10.2015 privind
mandatarea unui consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic – Contencios să
reprezinte Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, în calitate de parte vătămată, în
dosar nr. 2022/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor.
În temeiul art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se însușește Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bihor
nr. 891/08.10.2015 privind mandatarea unui consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic –
Contencios să reprezinte Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, în calitate de parte
vătămată, în dosar nr. 2022/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, conform Anexei la
prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-na Roșan
Mihaela Simona, șef serviciu Serviciul Juridic – Contencios din cadrul Consiliului Județean
bihor.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu: Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, Compartimentul Relaţii cu Consilierii,
Direcția Generală Administrație Publică Locală – Serviciul Juridic – Contencios, d-na Roșan
Mihaela Simona.

PRESEDINTE,
Cornel POPA

