CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. 4998 din 14.03.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Bihor
Conform prevederilor art. 104 alin. (1) lit. e) din Legea Administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „(1) Preşedintele consiliului
județean îndeplinește, în condițiile legii, următoarele categorii principale de atribuții: e) atribuții
privind serviciile publice de interes județean;”
Potrivit alin. (6) lit. a) al aceluiași articol din actul normativ menționat, „(2) În exercitarea
atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), președintele consiliului județean: a) coordonează realizarea
serviciilor publice şi de utilitate publică de interes județean prestate prin intermediul aparatului de
specialitate al consiliului județean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice
şi de utilitate publică de interes județean;”
Luând în considerare prevederile art. 2 alin (1) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri
pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
Ca îndeplinirea condițiilor stabilite prin art. 5 alin. (1) din același act normativ, nefiind
aplicabile prevederile art. 5 alin (2), (3) și (4), Camera Agricolă Județeană Bihor neavând în
administrare bunuri din domeniul public al Județului Bihor – “art. 5 (1) Patrimoniul direcțiilor se
constituie prin preluarea patrimoniului structurilor desființate, pe baza situațiilor financiare
întocmite la data încetării activității, potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-preluare,
încheiat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”
Având în vedere aceste aspecte, Camera Agricolă Județeană Bihor se desființează,
patrimoniul și personalul acesteia fiind preluate de către Direcția pentru Agricultură Județeană
Bihor, în baza Protocolului de predare – primire nr. 11/03.01.2017, încheiat între aceste două
instituții, care constituie anexă la prezentul proiect de hotărâre.
Ținând cont de faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 16/26.02.2010 a fost
aprobată înființarea Camerei Agricole Județene Bihor, raportat la prevederile Legii nr. 157/2016
privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) și
alin. (2) litera b) din Legea nr. 215/2001 al administrației publice locale republicată, cu modificările
și completările ulterioare, se impune adoptarea de către Consiliul Județean Bihor a unei hotărâri
privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Bihor.
În baza art. 97 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 al Administrației publice locale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor,
SUPUNE SPRE APROBARE:
Constatarea desființării prin efectul legii a Camerei Agricole Județene Bihor prin preluarea
activității patrimoniului și a personalului acesteia de către Direcția pentru Agricultură Județeană
Bihor.
PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate
Nr. 4999 din 14.03.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Bihor
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 4998 din 14.03.2017 a Președintelui
Consiliului Judeţean Bihor privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Bihor;
Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „(1) Consiliul județean
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
județean”;
În exercitarea acestor atribuții, conform alin. (2) lit. b) – “În exercitarea atribuţiilor
prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de
instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea
regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile legii;”
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1609/2009 privind înființarea
camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă
județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, a fost adoptată
Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 16/26.02.2010 privind înființarea Camerei Agricole
Județene Bihor.
Luând în considerare prevederile art. 2 alin (1), (5), (6), art. 4 alin (2), (3) din Legea nr.
157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în
subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – „art. 2 (1) Se
reorganizează direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, instituţii
publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumite în continuare direcţii, prin preluarea activităţii,
patrimoniului şi personalului direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului
Bucureşti, caselor agronomului, compartimentelor funcţionale din subordinea Direcţiei
monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, precum şi ale camerelor agricole judeţene, structuri care se desfiinţează.;
(5) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (3) se adoptă în termen de maximum 30 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(6) Desfiinţarea structurilor prevăzute la alin. (1), potrivit prezentei legi, va produce efecte în
maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (3).
art. 4 (2) Personalul preluat din structurile desfiinţate care desfăşoară activităţi de
natura celor prevăzute de art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va fi încadrat pe funcţii publice,
în condiţiile legii.
(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, direcţiile vor
prelua, prin transfer, în condiţiile legii, pe noile posturi prevăzute la art. 3 alin. (2) personalul
structurilor care se desfiinţează potrivit art. 2 alin. (1).
Prin art. 5 din același act normativ se prevede predarea-preluarea patrimoniului
camerelor agricole, după cum urmează: ”Art. 5 (1) Patrimoniul direcţiilor se constituie prin

preluarea patrimoniului structurilor desfiinţate, pe baza situaţiilor financiare întocmite la data
încetării activităţii, potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-preluare, încheiat în
termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Bunurile din domeniul public al judeţului aflate în administrarea camerelor
agricole judeţene se transmit în domeniul public al statului prin hotărâre a consiliului
judeţean, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Bunurile care fac obiectul hotărârilor de consiliu judeţean prevăzute la alin. (2) se
transmit în administrarea direcţiilor prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de
zile de la data emiterii hotărârilor de consiliu judeţean, la propunerea Ministerului Finanţelor
Publice şi a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(4) Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea camerelor agricole
judeţene se transmit în administrarea direcţiilor, pe baza protocolului prevăzut la alin. (1).”
Alineatele (2)-(3)-(4) nu se aplică în cazul Camerei Agricole Județene Bihor, acesta neavând
bunuri din domeniul public al judeţului Bihor aflate în administrare.
Luând în considerare prevederile art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 860/2016 privind
organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a
municipiului Bucureşti - „art. 1 Se reorganizează direcţiile pentru agricultură judeţene şi a
municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii, instituţii publice cu personalitate
juridică, servicii publice deconcentrate, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri
pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, denumită în continuare lege.”
Între Camera Agricolă Județeană Bihor și Direcția Județeană pentru Agricultură Bihor a
fost încheiat protocolul de predare – primire nr. 11/03.01.2017, prin care s-au predat toate
bunurile existente, precum și personalul.
În conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 44 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
P R O P U N E M:
Constată desființării prin efectul legii a Camerei Agricole Județene Bihor prin preluarea
activității patrimoniului și a personalului acesteia de către Direcția pentru Agricultură
Județeană Bihor
VICEPREȘEDINTE,
Traian Bodea

p. DIRECTOR GENERAL,
Gabriela Plugar
”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalității
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

VIZAT,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,

Întocmit,
Szallos Nándor

” Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi
asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii”

„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial”

JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
NR. 5000 DIN 14.03.2017
privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Bihor
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 4998 din 14.03.2017 a Președintelui
Consiliului Judeţean Bihor şi Raportul de specialitate nr. 4999 din 14.03.2017 al Serviciului
Monitorizarea Instituţiilor Subordonate - Direcţia Generală Economică din cadrul Consiliului
Judeţean Bihor, privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Bihor;
Luând în considerare protocolul de predare – primire nr. 11/03.01.2017 încheiat între
Camera Agricolă Județeană Bihor și Direcția Județeană pentru Agricultură Bihor, prin care sau predat/preluat toate bunurile existente, precum și personalul.
În baza prevederilor Legii nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor
structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
coroborat cu prevederile Hotărârii de guvern nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi
stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 16/26.02.2010 privind
înființarea Camerei Agricole Județene Bihor;
În temeiul art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 97 și art. 115 lit. c) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Bihor,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se constată desființarea prin efectul legii a Camerei Agricole Județene Bihor prin
preluarea activității patrimoniului și a personalului acesteia de către Direcția pentru
Agricultură Județeană Bihor.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor prin Serviciul Monitorizarea Instituțiilor
Subordonate.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin Compartimentul Relaţii cu Consilierii cu: Instituţia
Prefectului - Judeţul Bihor, Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Bihor, Serviciul
Monitorizarea Instituțiilor Subordonate.
Art. 4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
Monitorul Oficial al judeţului Bihor.

PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

