JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. 15306 din 23.08.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
Referitoare la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Județului Bihor în Adunarea Generală a Asociaților a
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “APAREGIO”
Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor este membru în Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară “ APAREGIO” alături de alte unități administrativ-teritoriale din județul Bihor.
După constituirea Consiliului Județean Bihor într-o nouă configurația politică ca urmare a
rezultatelor alegerilor locale din iunie 2016;
În conformitate cu prevederile:
- art. 14 din Statutul asociației, Adunarea Generală a Asociației este organul de
conducere format din reprezentanții Asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților
deliberative ale acestora;
- Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 153 din 28.07.2015, prin care s-a desemnat
domnul Avrigeanu Ionel ca și reprezentantul Județului Bihor cu drepturi depline în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aparegio”;
- art. 20-23 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
- art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 2030 din Codul Civil;
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 desemnarea reprezentantului Județului Bihor în Adunarea
Generală a Asociaților al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“APAREGIO”.

PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Compartimentul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate
Nr. 15321 din 23.08.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Județului Bihor în Adunarea Generală a Asociaților a
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “APAREGIO”
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 15306 din 23.08.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor prin care se fundamentează necesitatea desemnării unei persoane noi în Adunarea
Generală a Asociaților al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”APAREGIO”
În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, ”(1) Două sau mai multe unităţi
administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive,
să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu
personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt
de utilitate publică, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.
(2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii
publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de
dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
(3) Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor
deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi administrativ-teritoriale din
străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz.
(4) Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-teritoriale au dreptul
de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii.
Județul Bihor are calitatea de membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
“APAREGIO”, alături de alte unități administrativ-teritoriale din județul Bihor: Municipiul Oradea și
Beiuș, orașele Nucet și Vașcău, și comunele Borș, Ceica, Cetariu, Copăcel, Drăgești, Girișu de Criș,
Hidișelu de Sus, Ineu, Lăzăreni, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Săcădat, Sânmartin, Sântandrei, Tinca, Toboliu.
În conformitate cu prevederile art. 14 din Statutul Asociației, “(1) Adunarea Generală este
organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a
autorităților deliberative ale acestora.
(2) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul
Adunării Generale a Asociației.
(3) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise în copie asociaților și
președintelui Asociației în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.”
Atribuțiile pe care le exercită Adunarea generală a asociaților sunt prevăzute la art. 15, 16 și 17
din Satutul A.D.I. ”Aparegio”.
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Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 153 din 28.07.2015, privind desemnarea
reprezentantului Județului Bihor în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”Aparegio” s-a nominalizat în acest organ de conducere domnul Avrigeanu Ionel;
În baza art. 92 din Legea nr. 215/2001: ”Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii
administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes judeţean, asociaţii de
dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre
a consiliului judeţean, în condiţiile legii, respectând configuraţia politică rezultată după alegerile
locale.”;
Ținând cont de prevederile art. 2030 din Codul Civil: ”ART. 2030*) Modurile de încetare Pe
lângă cauzele generale de încetare a contractelor, mandatul încetează prin oricare dintre următoarele
moduri:
a) revocarea sa de către mandant;
b) renunţarea mandatarului;
c) moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului.”
După constituirea Consiliului Județean Bihor într-o nouă configurația politică ca urmare a
rezultatelor alegerilor locale din iunie 2016, conform Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 151/2016 se
impune desemnarea unui nou reprezentant al Județului Bihor în Adunarea Generală a Asociaților al
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”APAREGIO”;
Cu respectarea art. 21 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații ”(1)
Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.”;
În temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
PROPUNEM:
Adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Bihor în
Adunarea Generală a Asociaților al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
”APAREGIO”.

VICEPREȘEDINTE
Traian Bodea

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

VIZAT,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Gabriela Plugar

”Am luat 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, CONSILIER
Perecz Hajnal
„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial”

410033, Oradea, Parcul Traian nr. 5
Tel.: +40-259-410181 Fax: +40-259-410182 , Http://www.cjbihor.ro

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
______________________________________________________________________________

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 15342 din 23.08.2016
privind desemnarea reprezentantului Județului Bihor în Adunarea Generală a Asociaților a
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “APAREGIO”
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 15306 din 23.08.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor, Raportul de Specialitate nr. 15321 din 23.08.2016 al Compartimentul Monitorizarea
Instituţiilor Subordonate privind desemnarea reprezentantului Județului Bihor în Adunarea Generală a
Asociaților al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”APAREGIO”, precum și
Raportul de avizare a Comisiei _________, cu nr. ______ din _______2016;
În conformitate cu prevederile:
- art. 11, art. 12 și art. 13 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată
cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. e), alin. (6) lit. c) coroborat cu art. 92 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- art. 14-17 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aparegio”;
- Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 153 din 28.07.2015 privind desemnarea reprezentantului
Județului Bihor în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”Aparegio”;
- art. 20-21 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
- art. 2030 din Codul Civil;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare,
PREȘEDINTELE CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:
Art.1. Se desemnează domnul/doamna ________________, ca reprezentant titular al Județului Bihor în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APAREGIO”.
Art. 2. Persoana desemnată ca reprezentant al Județului Bihor în Adunarea Generală a A.D.I
“APAREGIO” urmează a exercita atribuțiile prevăzute la art.15, 16 și 17 din Statutul Asociației.
Art. 3. În situația în care din motive obiective, reprezentantul titular al Județului Bihor nu își va putea
exercita atribuțiile, are posibilitatea de a desemna un supleant, care îi va prelua atribuțiile.
Art. 4. Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Preşedintele Consiliului Judeţean
Bihor prin Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate, A.D.I “APAREGIO” și persoana
desemnată la art. 1.
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CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
______________________________________________________________________________
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Cabinetul Președintelui
Consiliului Județean Bihor; Compartimentul Relaţii cu Consilierii, Compartimentul Monitorizarea
Instituţiilor Subordonate, Președintele A.D.I “APAREGIO”, Municipiul Oradea și Beiuș, orașele Nucet
și Vașcău, comunele Borș, Ceica, Cetariu, Copăcel, Drăgești, Girișu de Criș, Hidișelu de Sus, Ineu,
Lăzăreni, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Săcădat, Sânmartin, Sântandrei, Tinca, Toboliu și persoana desemnată
la art. 1.
Art. 7. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată prin publicarea în
Monitorul Oficial al judeţului Bihor.
PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor
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