CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

______________________________________________________________________________
Nr. 2817 din 10.03.2016
EXPUNERE DE MOTIVE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 252/15.12.2015
a Consiliului Județean Bihor
Conform art. 104 alin. (1) lit. e) din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, „(1) Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în
condiţiile legii, următoarele categorii principale de atribuţii: e) atribuţii privind serviciile publice de
interes judeţean;”;
Potrivit alin. (6) lit. a) și b) ale aceluiaşi articol din actul normativ menţionat, „(2) În exercitarea
atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), Preşedintele consiliului judeţean: a) coordonează realizarea
serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean prestate prin intermediul aparatului de
specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi
de utilitate publică de interes judeţean”;
Prin Hotărârea nr. 252/15.12.2015, Consiliul Județean Bihor a aprobat prelungirea Acordurilor de
Parteneriat încheiate între DGASPC Bihor şi Asociaţia Social Comunitară Oradea, comuna Paleu,
comuna Tileagd, comuna Borş şi comuna Sântandrei pentru anul bugetar 2016;
Având în vedere adresa A.S.C.O. înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr.4089/09.02.2016,
prin care suntem înștințați de eroarea materială survenită în art.1 din cuprinsul Hotărârii nr.
252/15.12.2015, privind folosirea incorectă a denumirii Asociației, respectiv faptul că sintagma corectă
este Administrația Socială Comunitară Oradea;
Cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată;
În temeiul art. 97 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:
îndreaparea erorii materiale apărută în Hotărârea nr.252/15.12.2015 a Consiliului Județean Bihor în
sensul că în întreg conținutul actului administrativ se va citi corect Administrația Socială Comunitară
Oradea.

PREŞEDINTE,
Cornel Popa
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DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
COMPARTIMENTUL MONITORIZAREA INSTITUȚIILOR SUBORDONATE
Nr. 4603 din 10.03.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 252/15.12.2015
a Consiliului Județean Bihor
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 2817 din 10.03.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 252/15.12.2015 a Consiliului
Județean Bihor;
Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, „(1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de
atribuţii: a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului
judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi
regiilor autonome de interes judeţean; d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din
subordine”;
Prin Hotărârea nr. 252/15.12.2015, Consiliul Județean Bihor a aprobat prelungirea Acordurilor de
Parteneriat încheiate între DGASPC Bihor şi Asociaţia Social Comunitară Oradea, comuna Paleu,
comuna Tileagd, comuna Borş şi comuna Sântandrei pentru anul bugetar 2016;
Având în vedere adresa A.S.C.O. înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr.4089/09.02.2016,
prin care suntem înștințați de eroarea materială survenită în art.1 din cuprinsul Hotărârii nr.
252/15.12.2015, privind folosirea incorectă a denumirii Asociației, respectiv faptul că sintagma corectă
este Administrația Socială Comunitară Oradea;
Tinând cont de prevederile art.43 din Legea nr. 215/2001, republicată - Legea administraţiei
publice locale, proiectul de hotărâre necesită aprobare în cel mai scurt timp posibil, datorită faptului că
serviciile sociale în cauză se află în procedură de licențiere.
Cu respectarea dispozițiilor art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată:
”ART.59 Modificarea
(1) Modificarea unui act normativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor
articole ori alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare.
(2) Pentru exprimarea normativă a intenţiei de modificare a unui act normativ se nominalizează
expres textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispoziţia propriu-zisă se formulează
utilizându-se sintagma "se modifică şi va avea următorul cuprins:", urmată de redarea noului text.
(3) Procedeul de a se menţiona generic, în finalul unui act normativ, că un alt act normativ conex sau
texte din acel act "se modifică corespunzător" trebuie evitat. De asemenea, nu se utilizează, pentru a
exprima o modificare, redarea doar a unor fragmente ori sintagme dintr-un text. Modificarea trebuie să
cuprindă în întregime textul vizat, cuprins în articol, alineat sau în elementul marcat al unei
enumerări.”
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PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:

Îndreaparea erorii materiale apărută în Hotărârea nr.252/15.12.2015 a Consiliului Județean Bihor în
sensul că în întreg conținutul actului administrativ se va citi corect Administrația Socială Comunitară
Oradea.

VICEPREȘEDINTE,
Ionel Avrigeanu

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

VIZAT,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,
”Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi
responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii”

ÎNTOCMIT, CONSILIER
Alexandru Bocşe
„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, asum
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial”

AB/2 ex
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 252/15.12.2015
a Consiliului Județean Bihor
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 2817 din 10.03.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor şi Raportul de specialitate nr. 4603 din 10.03.2016 al Compartimentului Monitorizarea
Instituţiilor Subordonate – Direcția Generală Economică, privind îndreptarea erorii materiale din
Hotărârea nr. 252/15.12.2015 privind prelungirea Acordurilor de Parteneriat încheiate între DGASPC
Bihor şi Asociaţia Social Comunitară Oradea, comuna Paleu, comuna Tileagd, comuna Borş şi comuna
Sântandrei pentru anul bugetar 2016 a Consiliului Județean Bihor;
Având în vedere adresa A.S.C.O. înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub
nr. 4089/09.02.2016, prin care suntem înștințați de eroarea materială survenită în art.1 din cuprinsul
Hotărârii nr. 252/15.12.2015, privind folosirea incorectă a denumirii Asociației, respectiv faptul că
sintagma corectă este Administrația Socială Comunitară Oradea;
Cu respectarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
În temeiul art. 43, 97 și art. 115 alin. (1) lit c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare,
Consiliul Judeţean Bihor,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se îndreaptă eroarea materială apărută în Hotărârea nr.252/15.12.2015 a Consiliului
Județean Bihor în sensul că în întreg conținutul actului administrativ se va citi corect Administrația
Socială Comunitară Oradea.
Art.2. Rectificarea sus menționată va fi efectuată și în actele subsecvente Hotărârii nr.
252/15.12.2015.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele
Consiliului Judeţean Bihor prin Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate şi Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin Compartimentul Relaţii cu Consilierii cu: Instituţia
Prefectului-Judeţul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Bihor, Administrația Socială Comunitară Oradea, Compartimentul Monitorizarea
Instituţiilor Subordonate şi Compartimentul Relaţii cu Consilierii.
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Art. 5. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
Monitorul Oficial al județului Bihor.
PREŞEDINTE,
Cornel Popa
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