ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Administrarea Patrimoniului
Nr. 8800 din 10.05.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor și domnii Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan,
având ca obiect imobilul teren situat în sat Cighid, identificat prin nr. topo 1954, înscris în CF nr.
1450 Ghiorac, necesar pentru funcționarea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor
cu Handicap Cighid
Având în vedere adresa înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr. 7190/14.04.2016,
transmisă de către domnii Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan – proprietarii imobilului situat în sat
Cighid, comuna Ciumeghiu, identificat prin nr. cadastral 522, înscris în CF nr. 1450, imobil în care își
desfășoară activitatea Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Cighid, prin care
solicită încheierea unui nou contract de închiriere cu o chirie de 5000 euro/lună, deoarece vechiul
contract cu nr. 20487/01.07.2016 a expirat la data de 31.12.2015,
Ținând cont de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 262/06.05.2016
modificată prin Diospoziția nr. 267/10.05.2016, privind constituirea unei comisii de negociere a chiriei
solicitate de proprietari și identificarea obiectului noului contract de închiriere, s-au întocmit invitații de
prezentare la negocieri atât pentru proprietarii imobilului cât și pentru membrii comisiei constituite în
acest sens, pentru data de 12.05.2016 și 19.05.2016, la sediul Consiliului Județean Bihor.
În urma discuțiilor purtate, părțile au negociat și convenit ca valoarea chiriei lunare să fie de
2500 euro/lună, începând cu data de 01.06.2016 până la data de 31.12.2016 conform proceselor verbale
încheiate în acest sens, nr. 8962/12.05.2016 și 9426/19.05.2016. Contractul de închiriere, cât și
perioada de derulare a acestuia a apărut ca necesitate a funcționării Centrului de Recuperare și
Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Cighid în cadrul locației deoarece nu deținem alte spații
disponibile cu cerințele de funcționare impuse, cât și pentru definitivarea procedurii de negociere a
cumpărării imobilului.
Faţă de cele mai sus menţionate,
PROPUN:
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
Adoptarea unui proiect de hotărâre cu următorul conţinut:
1. Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor își exprimă acordul în vederea închirierii imobilului
teren situat în sat Cighid, identificat prin nr. topo 1954, înscris în CF nr. 1450, aflat în
proprietatea domnilor Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan, de către Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, necesar funcționării Centrului de Recuperare și
Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Cighid, pentru perioada 01.06.2016 - 31.12.2016.
2. Aprobarea cuantumului chiriei negociate la suma de 2500 euro/lună, pentru închirierea
imobilului teren identificat la art.1, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a
acesteia.
PREȘEDINTE
Cornel POPA
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VICEPREȘEDINTE
Ionel AVRIGEANU

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor și domnii Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan,
având ca obiect imobilul teren situat în sat Cighid, identificat prin nr. topo 1954, înscris în CF nr.
1450 Ghiorac, necesar pentru funcționarea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor
cu Handicap Cighid

Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Cighid, ca structură în cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, funcționează în imobilul aflat în
proprietatea domnilor Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan din localitatea Cighid, comuna
Ciumeghiu, identificat prin nr. topo 1954, CF nr. 1450 Ghiorac, din anul 2003 până în anul 2014 pe baza
contractului de închiriere cu nr. 440/2003. Contractul a fost încheiat inițial pentru o perioadă de 5 ani,
până în anul 2007, iar după această perioadă a funcționat prin acte adiționale la contract până la data de
31.12.2014.
După expirarea duratei de închiriere, proprietarii imobilului teren din Cighid, domnii Tisza
Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan prin adresa înregistrată sub nr. 516/12.01.2015 ne comunică faptul că
nu sunt de acord cu prelungirea duratei de închiriere, decizie asupra căreia au revenit ulterior, prin adresa
înregistrată sub nr. 1277 din 31.01.2015, exprimându-și disponibilitatea pentru închirierea imobilului pe o
perioadă de 6 luni, prin încheierea unui nou contract de închiriere și o chirie de 5000 euro/lună.
În baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 184/24.03.2015 s-a constituit
comisia de negociere privind încheierea unui nou contract de închiriere și a valorii chiriei lunare pentru
anul 2015. În urma negocierii s-a stabilit un tarif lunar al chiriei în sumă de 1500 euro/lună, așa cum
reiese din procesul-verbal încheiat în urma ședinței de negociere cu nr. 1277 din 15.04.2015.
În urma negocierii, în baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 104 din 24.04.2015 completată
prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 121 din 26.05.2015, s-a aprobat închirierea de către
DGASPC Bihor a imobilului teren situat în sat Cighid, identificat prin nr. topo 1954 înscris în Cf nr. 1450
Ghiorac, aflat în proprietatea domnilor Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan, necesar pentru
funcționarea Centrului de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Cighid, fiind încheiat un nou
contract de închiriere cu nr. 20487 din 01.07.2015, cu valabilitate până la data de 30.09.2015.
Ulterior, în baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 221 din 20.10.2015, durata de închiriere
s-a prelungit prin Actul adițional ne.1 la contractul de închiriere nr. 20487/01.07.2015, până la data de
31.12.2015.
Încheierea contractului de închiriere a fost motivată, că pe durata lui se va finaliza procedura de
reevaluare a locației și se va perfecta cumpărarea acesteia prin comisia desemnată în acest sens.
Negocierile purtate, au fost aduse la cunoștința Președintelui Consiliului Județean Bihor prin Informarea
nr. 14702/12.11.2015.
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Având în vedre că s-a demarat procedura de cumpărare a locației, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Bihor a solicitat proprietarilor Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan
prelungirea contractului în curs, prin act aditional. La această solicitare cu nr. 1572 din 15.01.2016,
locatorii au răspuns prin notificare în data de 22.01.2016 că durata contractului de închiriere fiind
expirată, nu pot fi de acord cu prelungirea acestuia. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bihor ne-a comunicat refuzul propietarilor prin adresa 1427 din 26.01.2016 solicitând sprijin
pentru rezolvarea situației.
Prin notificarea domnilor Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan adresată Consiliului Județean
Bihor și înregistrată la Registratura Consiliului Județean Bihor sub nr. 7190/14.01.2016, aceștia își arată
disponibilitatea pentru ”încheierea unui nou contract, pe o perioada scurtă, strict determinată, și în
condițiile unei chirii de piață de 5000 euro lunar…”.
Tot prin această adresă proprietarii își arată disponibilitatea față de oferta de vînzare a castelului și
a suprafeței de 3,2 ha teren cuprinse în raportul de evaluare întocmit în acest sens.
Pe baza celor prezentate, Președintele Consiliului Județean Bihor a emis Dispoziția nr.
262/06.05.2016 modificată prin Dispoziția nr. 267/10.05.2016, privind constituirea la nivelul Consiliului
Județean Bihor a comisiei de negociere a prețului de închiriere lunar pentru imobil teren, situat în Cighid,
identificat prin nr. topo 1954, înscris în CF nr. 1450 Ghiorac, în vederea funcționării Centrului de
Recuperare și Reabilitare pentru personae cu Handicap Cighid,
În urma dispozițiilor emise s-au întocmit invitațiile de participare la negociere pentru domnii Tisza
Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan. Negocierea s-a ținut în data de 12.05.2016 la sediul Consiliului
Județean Bihor iar rezultatele negocierii au fost consemnate în procesul-verbal nr. 8962/12.05.2016
încheiat în acest sens. Negocierile și-au atins scopul doar parțial deoarece nu s-a ajuns la un acord privind
nivelul chiriei. Negocierile au continuat în data de 19.05.2016 prin care s-a propus și negociat o chirie
lunară de 2500 euro. Proprietarii au argumentat nivelul chiriei pe motivul că în perioada 01.01.2016 –
30.05.2016 Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Cighid a funcționat în
imobilul din Cighid, fără a plăti chirie iar nivelul chiriei de 2500 euro pentru perioada 01.06.2016 –
31.12.2016 nu reprezintă decât echivalentul chiriei din anul trecut (anul 2015), nefiind vorba de nici o
majorare efectivă a chiriei.
Prin urmare, analizând situația de fapt a persoanelor cu handicap de la Cighid și ținând cont de
faptul că, pentru desfășurarea activității Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap
Cighid nu sunt alte locații disponibile, considerăm că acceptarea chiriei negociate și încheierea unui nou
contract de închiriere pentru perioada 01.06.2016 – 31.12.2016 este necesară și pe deplin justificată.
În baza art. 17, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, se
prevede: „ instituţiile publice de asistenţă socială pot fi înfiinţate şi organizate prin hotărâre a consiliului
judeţean şi pot servi una sau mai multe unităţi administrativ teritoriale”.
În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ”promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu
handicap revin, în principal autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa
persoana cu handicap şi în subsidiar, respectiv complementar, autorităţile administraţiei publice centrale,
societăţii civile şi familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap”, iar alin. (2) prevede: ”în
baza principiului egalizării şanselor autorităţile publice competente au obligaţia să asigure resursele
financiare necesare şi să ia măsuri specifice pentru ca persoanele cu handicap să aibă acces nemijlocit şi
neîngrădit la servicii”. Art. 8, alin. (1) din aceeaşi lege precizează: ”Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Handicap şi celelalte autorităţi publice centrale şi locale au obligaţia să asigure potrivit
prezentei legi, condiţiile necesare pentru integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap”.
Având în vedere art. 97, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, precizează: ”proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri
judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni.
Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativteritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean”.
În baza art.91, alin.1, lit.c din Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale,
republicată, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii “privind gestionarea patrimoniului judeţului”.
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Ţinând cont de prevederile art. 97, alin.1 din Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice
locale, republicată, “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”, iar art. 98, prin dispoziţiile art.45, alin (3) precizează:
„Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie.”
Ținând cont de expunerea de motive nr. 8800 din 10.05.2016 a Președintelui Consiliului
Județean Bihor, la proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor și domnii Tisza Gheorghe și Tisza Coloman
Ștefan, având ca obiect imobilul teren situat în sat Cighid, identificat prin nr. topo 1954, înscris în CF nr.
1450 Ghiorac, necesar pentru funcționarea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu
Handicap Cighid,
Față de cele mai sus prezentate,
PROPUNEM:
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR,
Adoptarea unui proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor și domnii Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan, având
ca obiect imobilul teren situat în sat Cighid, identificat prin nr. topo 1954, înscris în CF nr. 1450 Ghiorac,
necesar pentru funcționarea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Cighid,
cuprinzând următoarele:

1. Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor își exprimă acordul în vederea închirierii imobilului
teren situat în sat Cighid, identificat prin nr. topo 1954, înscris în CF nr. 1450, aflat în proprietatea
domnilor Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan, de către Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Bihor, necesar funcționării Centrului de Recuperare și Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap Cighid, pentru perioada 01.06.2016 - 31.12.2016.
2. Aprobarea cuantumului chiriei negociate la suma de 2500 euro/lună, pentru închirierea imobilului
teren identificat la art.1, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității
în solidar cu întocmitorul înscrisului
DIRECTOR GENERAL
Ec. Dimitrie MUSCA

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității
în solidar cu întocmitorul înscrisului
Șef serviciu
Ing. Teodora BAȘ

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial
Întocmit
Ec. Victor D. ZLIBUȚ

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea
din punct de vedere al legalității
VIZAT SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Administrarea Patrimoniului
Nr. 8802 din 10.05.2016

PROIECT

H O T Ă R Â R E A Nr.______
din 24.05.2016
Privind aprobarea încheierii contractului de închiriere între Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Bihor și domnii Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan, având ca
obiect imobilul teren situat în sat Cighid, identificat prin nr. topo 1954, înscris în CF nr. 1450
Ghiorac, necesar pentru funcționarea Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu
Handicap Cighid

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 8800 din
10.05.2016 prin care se propune adoptarea prezentei hotărâri, Raportul de specialitate nr. 8801 din
10.05.2016 întocmit de Direcţia Generală Economică – Compartimentul Administrarea Patrimoniului,
Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea
domeniului public și privat al județului nr. ______ din _________ ,
Ținând cont de:
- adresa înregistrată la Registratura Consiliul Județean Bihor sub nr. 7190/14.04.2016, transmisă de
către domnii Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan – proprietarii imobilului situat în Cighid, com.
Ciumeghiu, identificat prin nr. topo 1954, înscris în CF nr. 1450, imobil în care își desfășoară
activitatea Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Cighid, prin care solicită
încheierea unui nou contract de închiriere cu o chirie de 5.000 euro/lună, deoarece vechiul contract cu
nr. 20487/01.07.2015 a expirat la data de 31.12.2015,
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 262/06.05.2016 modificată prin Dispoziția nr.
267/10.05.2016, privind constituirea unei comisii de negociere a chiriei solicitate de proprietari și
identificarea obiectului noului contract de închiriere,
- Procesule verbale de negociere a chiriei lunare pentru imobilul teren situat în localitatea Cighid,
încheiate cu nr. 8962 din 12.05.2016 și nr. 9426 din 19.05.2016,
În conformitate cu prevederile:
- art. 17, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale,
- art. 7, al. (1) şi alin. (2), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap,
- art. 1777 – 1835, noul Cod Civil,
- art. 45 alin. (3) și art. 91 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
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CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor își exprimă acordul în vederea închirierii imobilului
teren situat în sat Cighid, identificat prin nr. topo 1954, înscris în CF nr. 1450, aflat în proprietatea
domnilor Tisza Gheorghe și Tisza Coloman Ștefan, de către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bihor, necesar funcționării Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu
Handicap Cighid, pentru perioada 01.06.2016 - 31.12.2016.
Art.2. Aprobarea cuantumului chiriei negociate la suma de 2500 euro/lună, pentru închirierea
imobilului teren identificat la art.1, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Bihor.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
- Cabinetul preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor;
- Direcţia Generală Economică – Serviciul Administrarea Patrimoniului;
- Serviciul Financiar Contabil;
- Compartimentul Relaţii cu consilierii,
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor.

PREȘEDINTE
Cornel POPA
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