CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
CABINET PREŞEDINTE
Nr.6793 din 08 aprilie 2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de investiţii finanţate din bugetul local
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, pe anul 2016

Bugetul iniţial al Judeţului Bihor şi al instituţiilor subordonate pe anul 2016 a fost adoptat
potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr.2/28.01.2016 şi în conformitate cu prevederile Legii
nr.339/2015 – legea bugetului de stat pe anul 2016.
În conformitate cu dispoziţiile:
- art.5 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare care precizează următoarele: “Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea
cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite pe destinaţii, respectiv pe acţiuni activităţi
programe proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor
administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în
interesul colectivităţilor locale respective”.
- art.19 alin.(1), lit.a) din Legea nr.273/2006 – legea finanţelor publice locale, modificată şi
completată, prin care “bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art.1 alin.(2) se aprobă de către
consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor, după caz”, iar lit.b)
precizează: “bugetele instituţiilor publice, se aprobă de către consiliile locale ale comunelor oraşelor
municipiilor judeţelor în funcţie de subordonarea acestora”.Alin.(2) al aceluiaşi articol prevede
următoarele: “pe parcursul exerciţiului bugetar autorităţile deliberative pot aproba rectificarea
bugetelor…ca urmare a rectificării bugetului de stat şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite”.
- art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare, prin care: (1) În programele de investiţii se nominalizează obiectivele de investiţii grupate
pe: investiţii în continuare, investiţii noi şi poziţia globală alte cheltuieli de investiţii, pe categorii de
investiţii; (2) Poziţia globală alte cheltuieli de investiţii cuprinde următoarele categorii de investiţii:
a) achiziţii de imobile;
b) dotări independente;
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi
a altor studii aferente obiectivelor de investiţii;
d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru
prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure
inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum şi cheltuielile
legate de realizarea acestor investiţii;
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă,
asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii.
(3) Cheltuielile de investiţii prevăzute la alin.(2) se detaliază în anexă distinctă de către ordonatorul
principal de credite, pe bază de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la
necesitatea, oportunitatea şi alţi indicatori caracteristici unor asemenea investiţii, şi se aprobă de
autorităţile deliberative odată cu bugetul local.
- art.48 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare, prin care; (1) În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective,
implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii
principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităţilor deliberative, până la data de 31
octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii; (2)
Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate
investiţiilor precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii;

Faţă de cele prezentate anterior, DGASPC Bihor a transmis solicitarea nr.13745/05.04.2016
înregistrată la Consiliul Judeţean Bihor cu nr.6584/06.04.2016, conform căreea:
- în vederea remedierii unor deficienţe constatate potrivit proceselor – verbale de control ale
Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor şi ale Direcţiei de Sănătate Publică Bihor (
instituţii care au verificat respectarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor
sociale, stabilind termene de remediere );
- faţă de programul de investiţii aprobat odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016
conform HCJ nr.2/28 ianuarie 2016, se fac propuneri de modificare a acestui program, concomitent cu
modificarea încadrării în clasificaţia economică şi fără a se suplimenta sumele iniţiale, după cum
urmează:
- mii lei Nr. Denumire obiectiv
Sume iniţiale Influenţe
Program
crt.
modificat
1.
Lucrări proiectare şi executare clădire cazan 0,00
28,00
28,00
lemne CP Bratca – Casa Primăvara
1.
Dotări independente
150,00
- 28,00
122,00
2.
Reparaţii capitale CIA Ciutelec Corp3
150,00
0,00
150,00
3.
Reparaţii capitale CRRPH Bratca
200,00
- 200,00
0,00
4.
Reparaţii capitale CRARRSPA Oradea ( fost 320,00
0,00
320,00
CPRUPAF Oradea )
5.
Reparaţii capitale CRRPH Tinca
100,00
- 100,00
0,00
6.
Reparaţii capitale CRRPAD nr.2 Tinca
0,00
300,00
300,00
TOTAL
920,00
0,00
920,00
În temeiul prevederilor art.97 alin.(2) al Legii nr.215/2001 – legea administraţiei publice
locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE
proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de investiţii finanţate din bugetul local al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, pe anul 2016

P R E Ş E D I N T E,
CORNEL POPA

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Financiar – contabil
Nr.6794 din 08 aprilie 2016

SE APROBĂ:
VICEPREŞEDINTE,
Ionel Avrigeanu

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de investiţii finanţate din bugetul local al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, pe anul 2016
Având în vedere Expunerea de motive nr.6793/08 aprilie 2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor privind aprobarea programului de investiţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Bihor
În conformitate cu dispoziţiile:
- art.5 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare care precizează următoarele: “Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea
cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite pe destinaţii, respectiv pe acţiuni activităţi
programe proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor
administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul
colectivităţilor locale respective”.
- art.19 alin.(1), lit.a) din Legea nr.273/2006 – legea finanţelor publice locale, modificată şi
completată, prin care “bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art.1 alin.(2) se aprobă de către
consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor, după caz”, iar lit.b)
precizează: “bugetele instituţiilor publice, se aprobă de către consiliile locale ale comunelor oraşelor
municipiilor judeţelor în funcţie de subordonarea acestora”.Alin.(2) al aceluiaşi articol prevede
următoarele: “pe parcursul exerciţiului bugetar autorităţile deliberative pot aproba rectificarea
bugetelor…ca urmare a rectificării bugetului de stat şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite”.
- art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare, prin care: (1) În programele de investiţii se nominalizează obiectivele de investiţii grupate pe:
investiţii în continuare, investiţii noi şi poziţia globală alte cheltuieli de investiţii, pe categorii de
investiţii; (2) Poziţia globală alte cheltuieli de investiţii cuprinde următoarele categorii de investiţii:
a) achiziţii de imobile;
b) dotări independente;
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a
altor studii aferente obiectivelor de investiţii;
d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru
prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure
inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum şi cheltuielile legate
de realizarea acestor investiţii;
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă
tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii.
(3) Cheltuielile de investiţii prevăzute la alin.(2) se detaliază în anexă distinctă de către ordonatorul
principal de credite, pe bază de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la
necesitatea, oportunitatea şi alţi indicatori caracteristici unor asemenea investiţii, şi se aprobă de
autorităţile deliberative odată cu bugetul local.
- art.48 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare, prin care; (1) În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective,
implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii
principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităţilor deliberative, până la data de 31
octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii; (2)
Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor
precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii;

Faţă de cele prezentate anterior, DGASPC Bihor a transmis solicitarea nr.13745/05.04.2016
înregistrată la Consiliul Judeţean Bihor cu nr.6584/06.04.2016, conform căreea:
- în vederea remedierii unor deficienţe constatate potrivit proceselor – verbale de control ale
Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor şi ale Direcţiei de Sănătate Publică Bihor (
instituţii care au verificat respectarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor
sociale, stabilind termene de remediere );
- faţă de programul de investiţii aprobat odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016
conform HCJ nr.2/28 ianuarie 2016, se fac propuneri de modificare a acestui program, concomitent cu
modificarea încadrării în clasificaţia economică şi fără a se suplimenta sumele iniţiale, după cum
urmează:
- mii lei Nr. Denumire obiectiv
Sume iniţiale Influenţe
Program
crt.
modificat
1.
Lucrări proiectare şi executare clădire cazan 0,00
28,00
28,00
lemne CP Bratca – Casa Primăvara
1.
Dotări independente
150,00
- 28,00
122,00
2.
Reparaţii capitale CIA Ciutelec Corp3
150,00
0,00
150,00
3.
Reparaţii capitale CRRPH Bratca
200,00
- 200,00
0,00
4.
Reparaţii capitale CRARRSPA Oradea ( fost 320,00
0,00
320,00
CPRUPAF Oradea )
5.
Reparaţii capitale CRRPH Tinca
100,00
- 100,00
0,00
6.
Reparaţii capitale CRRPAD nr.2 Tinca
0,00
300,00
300,00
TOTAL
920,00
0,00
920,00
În conformitate cu prevederile art.45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 – legea administraţiei
publice locale republicată, prin care se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie hotărârile
privind bugetul local, art.91, alin.1, lit.b) din acelaşi act normativ, conform căruia consiliul judeţean
îndeplineşte „atribuţii privind dezvoltarea economico – socială a judeţului”, alin.3, lit.a) precizează
faptul că „în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1), lit.b) consiliul judeţean aprobă, la
propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului”, iar în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
PROPUNEM
aprobarea proiectului de hotărâre cu privire aprobarea programului de investiţii finanţate din
bugetul local al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, pe anul 2016
DIRECTOR GENERAL,
ec. Dimitrie Musca
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi
legalităţii în solidar cu întocmitorul înscrisului

Şef serviciu,
ec. Mariana Vanţ
Vizat Serviciul Juridic-Contecios,
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi asum
responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii

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
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PROIECT
H O T Ă R Â R E A nr. ________
din 19 aprilie 2016

privind aprobarea programului de investiţii finanţate din bugetul local, al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, pe anul 2016
Analizând Expunerea de motive nr.6793/08 aprilie 2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor
şi Raportul de specialitate nr.6794/08 aprilie 2016 al Direcţiei Generale Economice la proiectul de
hotărâre privind aprobarea aprobarea programului de investiţii al Direcţiei Generale de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului Bihor, pe anul 2016,
Ţinând seama de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015,
În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare şi ale prevederilor art.91 alin.3 lit.a, alin.5 lit.a pct.2 şi art.97 din Legea
nr.215/2001 - legea administraţiei publice locale – republicată,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă programul de investiţii finanţate din bugetul local, al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, pe anul 2016, concomitent cu modificarea
încadrării în clasificaţia economică după cum urmează:
- mii lei Nr.
crt.
1.

Sume iniţiale

Denumire obiectiv

Influenţe

Program
modificat
28,00

Lucrări proiectare şi executare clădire cazan 0,00
28,00
lemne CP Bratca – Casa Primăvara
1.
Dotări independente
150,00
- 28,00
122,00
2.
Reparaţii capitale CIA Ciutelec Corp3
150,00
0,00
150,00
3.
Reparaţii capitale CRRPH Bratca
200,00
- 200,00
0,00
4.
Reparaţii capitale CRARRSPA Oradea ( fost 320,00
0,00
320,00
CPRUPAF Oradea )
5.
Reparaţii capitale CRRPH Tinca
100,00
- 100,00
0,00
6.
Reparaţii capitale CRRPAD nr.2 Tinca
0,00
300,00
300,00
TOTAL
920,00
0,00
920,00
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
Generală Economică.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin Compartimentul Relaţii cu Consilierii cu :
- Instiţuţia Prefectului judeţului Bihor;
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
- Direcţia Generală Economică;
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor;
- Compartimentul 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
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