CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
CABINET PREŞEDINTE
Nr. 691 din 16.01.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor
nr.31 din 28.01.2016
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.31 din 28.01.2016 s-a aprobat
contractarea și garantarea unei linii de finanţare de tip revolving în valoare de 120.000.000
lei. Potrivit art.2 al hotărârii, contractarea finanțării rambursabile se face pentru realizarea
proiectului de investiții de interes județean: “Sistem de management integrat al deșeurilor în
județul Bihor”, proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013
- Axa prioritară: 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor și
reabilitarea siturilor istorice contaminate - Domeniul major de intervenţie:1 –Dezvoltarea
sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management
al deșeurilor, conform Contractului de finanțare nr. 1424 din 23.03.2014 încheiat între
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operațional Sectorial Mediu și Consiliul Județean Bihor în calitate de beneficiar.
Conform Deciziei C(2015) 2771 a Comisiei Europene în situația în care un proiect
cuprins în Programul Operaţional Sectorial Mediu a cărui implementare ar fi trebuit încheiată
în perioada de programare 2007-2013, respectiv până la 31.12.2015 nu a fost finalizat în
perioada de programare 2007-2013 acesta poate fi împărțit în două faze, astfel încât Faza 1 să
poată fi finanțată în perioada de programare 2007-2013, urmând ca finalizarea proiectului să
fie realizată în Faza 2, respectiv în perioada de programare 2014-2020.
Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor” se
încadrează în situația prezentată anterior, astfel că în urma finalizării procesului de fazare a
fost semnat cu Ministerul Fondurilor Europene Contractul de finanțare nr.10 din 16.12.2016,
având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM (Autoritatea de
Management pentru Programului Operațional Infrastructură Mare) pentru implementarea
Proiectului “Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul
Bihor”, proiectul urmând a fi finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
2014 - 2020, Axa prioritară: 3.Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de
management eficient al resurselor, Obiectiv specific 3.1 Reducerea numărului depozitelor
neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România.
În perioada în care obiectivul de investiții “Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Bihor” a fost cuprins la finanțare în cadrul Programului Operațional
Sectorial Mediu 2007-2013 - Axa prioritară: 2 - Dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deseurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate - Domeniul major de
intervenţie:1 –Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea
infrastructurii de management al deșeurilor, linia de finanțare revolving în valoare de
120.000.000 lei nu a fost utilizată pentru realizarea acestuia. Suma aprobată a fi contractată
prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.31 din 28.01.2016 urmează să fie utilizată pentru
realizarea obiectivului de investiții după trecerea acestuia la finanțare în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară: 3. Dezvoltarea infrastructurii de
mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectiv specific 3.1 Reducerea
numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a
deșeurilor în România.
Având în vedere modificările intervenite în modul de finanțare a obiectivului de
investiții pentru a cărui realizare a fost aprobată contractarea finanțării rambursabile conform
celor mai sus expuse,

În conformitate cu prevederile art.97 alin.(2) din Legea nr.215/2001 – legea
administraţiei publice locale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr.31 din 28.01.2016
PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Financiar – contabil
Nr. 693 din 16.01.2017

SE APROBĂ:
VICEPREŞEDINTE,
Traian Bodea

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor
nr.31 din 28.01.2016
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor
nr.691 din 16.01.2017 prin care se justifică necesitatea modificării Hotărârii Consiliului
Judeţean Bihor nr.31 din 28.01.2016,
Ţinând cont de următoarele:
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.31 din 28.01.2016 s-a aprobat
contractarea și garantarea unei linii de finanţare de tip revolving în valoare de 120.000.000
lei. Potrivit art.2 al hotărârii, contractarea finanțării rambursabile se face pentru realizarea
proiectului de investiții de interes județean: “Sistem de management integrat al deșeurilor în
județul Bihor”, proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 20072013 - Axa prioritară: 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor și
reabilitarea siturilor istorice contaminate - Domeniul major de intervenţie:1 –Dezvoltarea
sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management
al deșeurilor.
Reglementarea termenilor și a condițiilor de acordare a finanțării nerambursabile
pentru implementarea proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul
Bihor” a constituit obiectul Contractului de finanțare nr. 1424 din 23.03.2014 încheiat între
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operațional Sectorial Mediu și Consiliul Județean Bihor în calitate de
beneficiar.
Decizia C(2015) 2771 a Comisiei Europene specifică faptul că în situația în care un
proiect cuprins în Programul Operaţional Sectorial Mediu a cărui implementare ar fi trebuit
încheiată în perioada de programare 2007-2013, respectiv până la 31.12.2015 nu a fost
finalizat în perioada de programare 2007-2013 acesta poate fi împărțit în două faze, astfel
încât Faza 1 să poată fi finanțată în perioada de programare 2007-2013, urmând ca finalizarea
proiectului să fie realizată în Faza 2, respectiv în perioada de programare 2014-2020.
Întrucât Proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor” nu a
fost finalizat până la finele anului 2015, asigurarea finanțării pentru continuarea investițiilor
aprobate în exercițiul financiar european 2007-2013 prin POS Mediu și nefinalizate până la
finele anului 2015 se va face prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,
fiind încheiat în acest sens Contractul de finanțare nr.10 din 16.12.2016 între Ministerul
Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional
Infrastructură Mare și U.A.T. Județul Bihor, în calitate de Beneficiar, având ca obiect
acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM (Autoritatea de Management pentru
Programului Operațional Infrastructură Mare) pentru implementarea Proiectului “Fazarea
Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor”. Astfel, finanțarea

investițiilor aprobate în exercițiul financiar european 2007-2013 prin POS Mediu și
nefinalizate până la finele anului 2015 se va realiza în cadrul Programului Operațional
Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară: 3.Dezvoltarea infrastructurii de mediu în
condiții de management eficient al resurselor, Obiectiv specific 3.1 Reducerea numărului
depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în
România.
În perioada în care obiectivul de investiții “Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Bihor” a fost cuprins la finanțare în cadrul Programului Operațional
Sectorial Mediu 2007-2013 - Axa prioritară: 2 - Dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deseurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate - Domeniul major de
intervenţie:1 –Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea
infrastructurii de management al deșeurilor, linia de finanțare revolving în valoare de
120.000.000 lei nu a fost utilizată pentru realizarea acestuia. Suma aprobată a fi contractată
prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.31 din 28.01.2016 urmează să fie utilizată
pentru realizarea obiectivului de investiții după trecerea acestuia la finanțare în cadrul
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară: 3. Dezvoltarea
infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectiv specific 3.1
Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru
reciclare a deșeurilor în România.
Modificările intervenite în modul de finanțare a obiectivului de investiții pentru a
cărui realizare a fost aprobată contractarea finanțării rambursabile conform art. 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Bihor nr.31 din 28.01.2016,
Raportat la cele mai sus prezentate, în temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
PROPUNEM
Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor

nr.31 din 28.01.2016
p. DIRECTOR GENERAL
PLUGAR GABRIELA
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

Întocmit,
Şef Serviciu
Vanţ Mariana
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial
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PROIECT
HOTĂRÂREA
nr. ______ din _______ 2017

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr.31 din 28.01.2016
Având în vedere Expunerea de motive nr.691 din 16.01.2017 a Președintelui Consiliului
Județean Bihor și Raportul de specialitate nr.693 din 16.01.2017 al Direcției Generale EconomiceServiciul Financiar Contabil; Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului nr. _______ din _______2017,
Raportul de avizare nr._______ din _______2017 al Comisiei juridice, dezvoltare regională şi
cooperare transfrontalieră;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) lit.(a) si (b), ale art. 97 alin (1), art.104 alin.
(1) lit. c) şi alin. (4) lit. d), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. c), alin. (4), (5) şi (6) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, republicată,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria
publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 - legea administraţiei publice locale –
republicată, cu completările şi modificările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 31 din 28 ianuarie 2016
privind aprobarea contractării și garantării unei linii de finanțare revolving în valoare de 120.000.000
lei, care va avea următorul conținut:
„Art.2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea
obiectivului de invetiții de interes județean: “Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Bihor”, Program de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 2020, Axa prioritară: 3.Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al
resurselor, Obiectiv specific 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de
pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România.”
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 31 din 28.01.2016 rămân
nemodificate.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului
Județean Bihor prin Direcția Generală Economică și Direcţia generală de dezvoltare regională,
programe și proiecte cu finanțare externă.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instiţuţia Prefectului -Judeţul Bihor;
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
- Direcţia Generală Economică;
- Direcţia de dezvoltare regională, programe și proiecte cu finanțare externă;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor;
- Compartimentul Relaţii cu consilierii.

Art.5.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,
PÁSZTOR SÁNDOR
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