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PROIECT
H O T Ă R Â R E A Nr.______
din _______ noiembrie 2015
privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Bihor nr.172/2015
Având în vedere Expunerea de motive nr.17821 din 13 noiembrie 2015 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bihor şi Raportul de specialitate nr._________ din ______noiembrie 2015 al
Direcţiei Generale Economice, privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Bihor nr.30/2015, precum şi Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico
– sociale, buget – finanţe şi administrarea domeniului public şi privat nr. ______din 24.11.2015,
În temeiul art.20, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr.363/2002;
În baza art.91, alin.(6) lit.a) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.172/2015
conform noii anexe care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală
Economică şi Direcţia Generală Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Bihor.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică prin Compartimentul Relaţii cu Consilierii cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
- Direcţia Generală Economică;
- Direcţia Generală Tehnică;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Crişana” al Judeţului Bihor;
- Compartiment Relaţii cu consilierii;
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Monitorul Oficial al Judeţului Bihor.

P R E Ş E D I N T E,
CORNEL POPA

410033, Oradea, Parcul Traian nr. 5
Tel.: +40-259-412.298 Fax: +40-259-441.326 http://www.cjbihor.ro

Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor
nr.________/____ noiembrie 2015
V I Z A T:
PREŞEDINTE,
Cornel Popa

ACORD DE COFINANŢARE

Încheiat între:
- Judeţul Bihor - Consiliul Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, Parcul Traian nr.5 cod
fiscal 4244997, reprezentat legal prin dl.Cornel Popa – preşedinte,
şi
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Crişana” cu sediul în Oradea, str. Avram
Iancu nr.9, cod fiscal 4208447 legal reprezentat prin general de brigadă dr.Ioan Baş –
inspector şef
Art.1.- De comun acord părţile hotărăsc cofinanţarea următoarelor obiective :
- lucrări de reparaţii curente la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Crişana”, str.Avram Iancu nr.9 Oradea (rest de executat 2014 şi lucrări de reparaţii curente
2015 ); pentru acest obiectiv contribuţia Consiliului Judeţean Bihor este de 383,00 mii lei;
- contribuţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” pentru lucrările de
mai sus este de 0,1 mii lei;
Art.2.- Judeţul Bihor este desemnat să procedeze la organizarea procedurilor de
achiziţie publică necesare realizării obiectivelor prevăzute la art.1;
Prezentul ACORD s-a încheiat azi, 24.11. 2015, în 5 exemplare originale din care unul
pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Crişana” şi 4 exemplare pentru Consiliul
Judeţean Bihor

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,
PREŞEDINTE,
Cornel Popa

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ „CRIŞANA”,
INSPECTOR ŞEF,
general de brigadă dr.Ioan Baş

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul financiar - contabil
Nr._________din ______noiembrie 2015

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.172/2015
Având în vedere Expunerea de motive nr.17821/13 noiembrie 2015 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.172/2015,
În conformitate cu dispoziţiile art.20 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.363/2002, prevede la alin.(1) următoarele: “ finanţarea
cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă
se asigură atât din bugetul de stat, cât şi din bugetele locale, astfel:
- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, se finanţează
categoriile de cheltuieli reprezentând cheltuieli de personal, drepturi cu caracter social, hrana
medicamente de uz veterinar şi materiale sanitare pentru animale, materiale şi prestări de servicii cu
caracter funcţional transferurile consolidabile şi neconsolidabile, lucrări de investiţii, achiziţii de
bunuri dotările independente şi alte cheltuieli de investiţii;
- anual, prin anexă la legea bugetului de stat, din unele venituri ale bugetului de stat, se alocă
bugetelor proprii ale judeţelor sume defalcate pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi
gospodărie, pentru reparaţii curente şi reparaţii capitale, precum şi pentru achiziţionarea de cărţi şi
publicaţii”;
La alin.(2) al art.20 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 se prevede următoarele:
- „din fondurile publice locale, precum şi din cele gestionate în afara bugetului local, autorităţile
administraţiei publice locale pot să cofinanţeze şi alte categorii de cheltuieli prevăzute la alin.(1) lit.a) cu
excepţia cheltuielilor de personal”;
În conformitate cu prevederile susmenţionate a fost aprobată Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor
nr.172/2015, prin care se cofinanţează lucrări de reparaţii la clădirile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Crişana”, str.Avram Iancu nr.9 Oradea, în cuantum de 243,00 mii lei. Văzând solicitarea nr.17821/2015 a
Direcţiei Generale Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Bihor şi fiind îndeplinite condiţiile aprobării în
buget a fondurilor necesare, se propune modificarea Anexei la HCJ nr.172/2015, în sensul majorării sumei de
cofinanţare la un nivel de 383,00 mii lei, restul prevederilor rămânând nemodificate.
Art.91 alin.(6) lit.a) al Legii nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale – republicată prevede
următoarele: “în exercitarea atribuţiilor privind cooperarea interinstituţională, consiliul judeţean
hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine inclusiv
cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni lucrări,
servicii sau proiecte de interes public judeţean ”, iar art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale - republicată, prevede următoarele: “în exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul judeţean adoptă
hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate”.
Faţă de cele de mai sus propunem emiterea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.172/2015.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Dimitrie Musca
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi
legalităţii în solidar cu întocmitorul înscrisului

Vizat Serviciul Juridic-Contecios,
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi asum
responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii

ŞEF SERVICIU,
ec. Mariana Vanţ
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi
legalităţii în solidar cu întocmitorul înscrisului

Întocmit,
Gabriela Plugar
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
CABINET PREŞEDINTE
Nr.17821 din 13 noiembrie 2015

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.172/2015
Potrivit bugetului aprobat pe anul 2015 (pentru finanţarea acordată din bugetul local) al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor, se impune realizarea unor
lucrări de reparaţii curente la unele imobile ale Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Crişana”
str.Avram Iancu nr.9 Oradea.
În bugetul propriu al Judeţului Bihor există prevederi care acoperă necesarul estimat în
cuantum de 383,00 mii lei, sume destinate realizării lucrărilor de reparaţii ( clasificaţia funcţională
61.02.05 – Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor, clasificaţia economică 20.02 – reparaţii
curente ). Suma necesară realizării obiectivelor a rezultat în urma estimărilor efectuate de către
Direcţia Generală Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Bihor.
Potrivit art.20 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare, finanţarea inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă se asigură şi din bugetele
locale, iar cheltuirea acestor fonduri se poate realiza în condiţiile în care Consiliul Judeţean Bihor
cofinanţează alături de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Crişana” lucrările respective.
În baza art.91 alin. (6) lit.a) şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale
- republicată, cu modificările şi completările ulterioare

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE
Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Bihor nr.172/2015

P R E Ş E D I N T E,
CORNEL POPA

